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EDITORIAL

Cerca de 10 mil 
Auditores Fiscais 

puderam comemorar 
o trânsito em julgado 

da ação proposta 
pelo ex-Unafisco 

visando à extensão 
da Gifa (Gratificação 

de Incremento 
à Fiscalização e 
Arrecadação) 

aos aposentados 
e pensionistas, no 

mesmo percentual que 
foi pago aos Auditores 

Fiscais da ativa.

Debate sobre 
Previdência é destaque

Caros Auditores Fiscais,

O destaque desta edição ficou por conta do grande debate promovi-
do pelo Sindifisco Nacional, em parceria com o Correio Braziliense, para 
discutir a Reforma da Previdência. As conversas e as análises sobre o tema, 
que contaram com a participação do presidente do Sindicato – Claudio 
Damasceno – e do ministro do Planejamento – Dyogo Oliveira, tiveram 
ampla repercussão na imprensa de modo geral.

O debate teve ampla divulgação, com transmissão ao vivo pela TV NBR 
(EBC), pelo site do Correio Braziliense e pela página da TV Brasília, no Fa-
cebook, além do site do Sindifisco Nacional. O encontro foi um dos assun-
tos mais comentados nos tweets com 265 mil seguidores, comprovando 
o acerto da DEN (Diretoria Executiva Nacional) em promover o encontro. 

O mês de abril também trouxe mais uma boa notícia aos filiados do Sin-
dicato. Cerca de 10 mil Auditores Fiscais puderam comemorar o trânsito em 
julgado da ação proposta pelo ex-Unafisco visando à extensão da Gifa (Gra-
tificação de Incremento à Fiscalização e Arrecadação) aos aposentados e 
pensionistas, no mesmo percentual que foi pago aos Auditores Fiscais da ati-
va. O próximo passo será o ingresso das ações de execução necessárias para 
se levantar os valores devidos a cada um dos beneficiados com o processo.

Outro destaque da publicação ficou por conta do processo de centra-
lização contábil em curso no Sindicato. Com o novo método de envio das 
demonstrações contábeis, as Delegacias Sindicais devem remeter à DEN, 
anualmente, as documentações estabelecidas conforme a legislação 
contábil e fiscal. Um dos maiores avanços promovidos pela mudança está 
relacionada à qualidade dos insumos produzidos com relação à adequa-
ção das contas para efeito de consolidação e geração das obrigações 
assessórias do Sindifisco Nacional e do Unafisco Saúde.

Além disso, esta edição trouxe também a lembrança do aniversário de 
10 anos da Super Receita, originada da fusão das estruturas de arrecada-
ção e fiscalização dos ministérios da Fazenda e da Previdência Social. O 
texto ressalta que a unificação dos órgãos trouxe avanços positivos para a 
administração tributária, mas pontua que houve uma subvalorização da 
cultura previdenciária, ponto que necessita, urgentemente, ser analisada 
dentro da estrutura da RFB (Receita Federal do Brasil).

Por fim, este número também inaugura uma nova fase para o Integra-
ção. A partir de agora, publicação passa a circular em volume separado 
do Idaap, que começa a circular mensalmente. O Integração permane-
ce tendo periodicidade bimestral.

Boa leitura!
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ação gifa

Vitória: ação da giFA transita 
em julgado

A DEN (Diretoria Executiva Nacional) comemorou 
mais uma importante vitória na área jurídica, 
que beneficia cerca de 10 mil filiados do Sindi-

fisco Nacional. No dia 4 de abril, transitou em julgado a 
ação proposta pelo ex-Unafisco visando à extensão da 
GIFA (Gratificação de Incremento à Fiscalização e Arre-
cadação) aos aposentados e pensionistas, no mesmo 
percentual que foi pago aos Auditores Fiscais da ativa.

O desfecho positivo da ação representa uma grande 
conquista para a Classe, diante das diversas tentativas 
do Governo de derrubar a paridade, especialmente a 
partir da criação da GDAT (Gratificação de Desempe-
nho de Atividade Tributária), em 1999. “Mais que viabili-
zar os pagamentos, em si, esse reconhecimento da GIFA 
aos inativos resgata um direito que foi ferido no passa-
do”, declarou o diretor de Assuntos Jurídicos do Sindifis-
co Nacional, Sebastião Braz.

O próximo passo será o ingresso das ações de execu-
ção necessárias para se levantar os valores devidos a 
cada Auditor Fiscal aposentado ou pensionista. Como 
se trata de uma ação ordinária, a execução compre-
enderá o período de quatro anos – de julho de 2004, 
quando foi instituída a GIFA, a junho de 2008, quando a 
remuneração dos Auditores Fiscais passou a ser por sub-

sídio. Essa nova fase do processo será conduzida pelo 
Escritório de Advocacia Sergio Bermudes, que também 
patrocinou a ação de conhecimento, em conjunto com 
o departamento jurídico do sindicato.

Os filiados contemplados pela decisão, todos vincu-
lados ao ex-Unafisco Nacional, receberão correspon-
dência a partir do dia 10 de abril para que assinem os 
documentos necessários à propositura das execuções. 
A DEN solicitará, nesta mesma correspondência, que 
cada beneficiário autorize a elaboração dos cálculos 
para aferição dos valores devidos pela União, que são 
necessários para que se possa iniciar a execução.

 X Histórico  
Criada pela Lei 10.910, de 5 de julho de 2004, a GIFA 

era paga com valores diferenciados para os Auditores 
Fiscais aposentados e pensionistas. Como a gratifica-
ção também abrangia os Auditores da ativa cedidos a 
outros órgãos, sem desempenhar as atribuições funcio-
nais do cargo, a ação caso foi ajuizada, em 2006, para 
reconhecimento do caráter genérico da gratificação e 
a correção do tratamento discriminatório dispensado 
aos “inativos”, em desacordo com o artigo 40 (parágra-
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fo 8º) da Constituição Federal, que trata da paridade.
Em primeira instância, a Justiça Federal considerou 

improcedente o pedido, mas o entendimento acabou 
revisto pelo TRF (Tribunal Regional Federal) da 1ª Região, 
em Brasília (DF). No julgamento ocorrido em fevereiro de 
2013, com sustentação oral da gerente do Departamen-
to Jurídico do Sindifisco, advogada Priscila Baccile, a 1ª 
Turma do Tribunal acolheu os argumentos do Sindicato, 
por entender que os aposentados e pensionistas fazem 
jus à paridade.

Mais que viabilizar
os pagamentos, em si, 
esse reconhecimento 

da GIFA
aos inativos resgata 
um direito que foi 
ferido no passado

Sebastião Braz  -  Diretor de Assuntos 
Jurídicos do Sindifisco Nacional

Os desembargadores federais avaliaram que o pa-
gamento do percentual aos Auditores Fiscais cedidos 
comprovou a desnecessidade de avaliação de desem-
penho para concessão da GIFA. Também observaram 
que o STF (Supremo Tribunal Federal) já fixou a tese – no 
julgamento de processos que tratavam de outras grati-
ficações, como a GDATA e a GDSSST – de que esse tipo 
de gratificação deve ser estendida aos aposentados e 
pensionistas, em cumprimento ao artigo 40 da Constitui-
ção. “De tudo quanto se tratou, tem-se que os substitu-
ídos da Unafisco Sindical, autor da presente demanda, 
possuem direito à percepção da vantagem em tela”, 

decretou o relator do recurso na 1ª Turma do TRF.
A União tentou recorrer ao Superior Tribunal de Jus-

tiça, mas o pedido foi negado tanto pelo TRF – respon-
sável pela análise da admissão de recurso aos tribunais 
superiores – quanto pelo STJ. Em uma última tentativa 
de rever a decisão, a União apresentou agravo ao STF 
(Supremo Tribunal Federal). Em dezembro de 2016, no 
entanto, a Corte manteve o entendimento de que não 
havia motivo legal para uma reanálise da matéria. Des-
ta forma, prevaleceu o posicionamento de segunda ins-
tância e o processo transitou em julgado, em 4 de abril, 
não cabendo mais recursos à União. Como a ação dis-
cutiu a natureza da gratificação, o êxito obtido vale tan-
to para o período em que a GIFA era paga no percentu-
al de 45% quanto para o período de 95%.

 X reconhecimento 
Diante de mais uma vitória para a Classe, o diretor 

de Assuntos Jurídicos do Sindifisco parabenizou os mi-
lhares de contemplados pela GIFA e reforçou a eficácia 
da atuação conjunta da Diretoria e do departamento 
jurídico com os escritórios contratados para dar suporte 
jurídico aos filiados. “Eu atribuo essa conquista à persis-
tência e à diligência, no sentido da aplicação da boa 
técnica, que sempre existiram por parte da DEN na con-
dução dos processos”, afirmou Sebastião Braz. “A mes-
ma prática que se mostrou exitosa nesse litígio tem sido 
empregada em muitas outras ações em andamento”, 
complementou o diretor.
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Debate: os perigos da reforma 
da previdência para o Brasil

A Reforma da Previdência é um tema controverso 
e a tramitação da PEC (Proposta de Emenda à 
Constituição)287/2016 tem sofrido muita resistên-

cia. Caso a Reforma seja aprovada, alcançará um uni-
verso grande de servidores que poderiam se aposentar 
pelas regras de transição vigentes e que não poderão 
mais, acrescentando que, de forma geral, a proposta 
atinge todos os servidores, em todas as esferas (União, 
Estados e Municípios), somando um universo de 6,2 mi-
lhões de pessoas.

A Reforma da Previdência promoverá profundas mu-
danças no sistema previdenciário brasileiro, seja para 
os integrantes do Regime Geral de Previdência Social, 
seja para o Regime dos Servidores Públicos, atingindo 
os três pilares da previdência social, todos em prejuízo 

do segurado: idade, tempo de contribuição e valor do 
benefício. A Câmara dos Deputados instalou no dia 9 
de fevereiro, a Comissão Especial que está discutindo 
a Reforma da Previdência proposta pelo governo do 
presidente Michel Temer.

O Governo decidiu não negociar, por exemplo, a re-
gra de transição dos servidores públicos que ingressa-
ram antes de 2003, reivindicada por corporações que 
representam o funcionalismo. A proposta prevê que es-
ses servidores só poderão se aposentar com benefício 
equivalente ao maior salário da ativa, com direito aos 
reajustes, se tiverem alcançado a idade mínima prevista 
na reforma (65 anos para homens, e 62 para mulheres). 
Do contrário, receberão apenas o benefício parcial. 

Para ampliar a discussão e o entendimento sobre o 

Sindifisco reúne parlamentares, especialistas, secretários de governo 
e ministro do Planejamento para tratar o futuro dos trabalhadores
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programa “Correio Debate: Reforma da Previdência”. 
O encontro foi um dos assuntos mais comentados nos 
tweets com 265 mil seguidores.

O presidente do Sindifisco Nacional, Auditor Fiscal 
Claudio Damasceno deu as boas-vindas aos partici-
pantes e destacou a opinião do Sindifisco Nacional 
quanto à notável desnecessidade de uma reforma do 
Sistema de Seguridade Social nos moldes da PEC (Pro-
posta de Emenda à Constituição) 287/16.

“Essa reforma irá trazer prejuízos incalculáveis a to-
dos os trabalhadores.  Precisamos debater e aprofun-
dar o assunto. O debate deve ser feito de forma hones-
ta, não só apontando déficit como argumento. Deve 
apontar as fragilidades do sistema e os erros nas ges-

assunto o Sindifisco Nacional fechou uma importante 
parceria com o Correio Braziliense, principal jornal im-
presso e on-line de Brasília, para ampliar as discussões 
em torno da Reforma da Previdência proposta pelo 
Governo.  No dia 25 de abril, Auditores Fiscais, parla-
mentares, especialistas, secretários de governo e o mi-
nistro do Planejamento, Dyogo Oliveira, participaram 
de um grande evento que possibilitou o confronto de 
ideias sobre o tema e suas implicações para a socie-
dade brasileira. 

O debate ocorreu no auditório do edifício sede do 
Correio Braziliense, em Brasília. O evento foi acompa-
nhado presencialmente por mais de 30 Auditores Fis-
cais, entre diretores da DEN (Diretoria Executiva Nacio-
nal) e representantes de DS (Delegacias Sindicais) de 
todo o país. O encontro foi dividido em três painéis: O 
primeiro discutiu “Os impactos da Reforma da Previ-
dência”. O segundo, apresentou “A Reforma e as con-
tas públicas” e o último, intitulado “A Reforma e o Setor 
Público”. Entre os convidados estavam: o ministro do 
planejamento Dyogo Oliveira, Auditor Fiscal Mário Pi-
nho, deputado federal Arthur Maia – relator da PEC 
287/2016 na Comissão Especial –, do secretário da 
Previdência, Marcelo Caetano, e do diretor técnico 
do Dieese, Clemente Ganz, Auditora Federal de con-
trole externo do TCU (Tribunal de Contas da União), 
Luciene Pereira.

O debate deve ampla divulgação, com transmissão 
ao vivo pela TV NBR (EBC), pelo site do Correio Brazi-
liense e pela página da TV Brasília, no Facebook, o 
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tões dos recursos nos últimos anos ou estaremos enxu-
gando gelo e mantendo privilégios inaceitáveis’’, enfa-
tizou Claudio Damasceno.

O ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão 
Dyogo Oliveira, abriu o primeiro painel do debate. 
Dyogo Oliveira apresentou dados e informou que a Re-
forma da Previdência é necessário devido os prejuízos 
causados aos cofres públicos. O Executivo afirma que 
em 2015, o déficit da Previdência foi de R$ 89 bilhões 
e subirá para pelo menos R$ 133 bilhões em 2016; atin-
gindo R$ 168 bilhões em 2017.  Atualmente o sistema as-
sistência social brasileiro beneficia aproximadamente 
22 milhões de cidadãos, dos setores público e privado.

 

“A previdência está corroendo o orçamento de to-
das as outras áreas do governo, como saúde e edu-
cação. Nos últimos anos, a previdência urbana e rural 
vem apresentando déficit, diz Dyogo Oliveira.

Em seguida, o relator da Comissão Especial da PEC 
287/16, deputado Arthur Oliveira Maia (PPS-BA), anun-
ciou várias regras de transição que serão colocadas no 
projeto, entre elas a do aumento do tempo de contribui-
ção mínimo para a aposentadoria por idade de 15 para 
25 anos. Para a aposentadoria por tempo de contribui-
ção, o segurado terá que calcular quanto falta para se 
aposentar pelas regras atuais - 35 anos para o homem e 
30 anos para a mulher - e adicionar um pedágio de 30%.

“Uma vez calculada a soma do tempo que falta 
para aposentadoria mais o pedágio, a idade não sobe 
mais. Há previsão da aprovação dessa Reforma no iní-
cio do mês de maio”, acrescentou o deputado Arthur 
Oliveira Maia.

Ainda no primeiro painel, o Auditor Fiscal Mário Pe-
reira Pinho Filho, rebateu os dados apresentados pelo 
ministro do Planejamento Dyogo Oliveira e também fez 
críticas as alterações feitas pelo relator ao projeto. Se-
gundo Mário Pinho, as informações do Governo não 
são verdadeiras. Em 2015, o Governo Federal arreca-
dou para a seguridade social R$ 700 bilhões e foram 
gastos R$ 688 bilhões. No mesmo ano, foram desvincu-
lados para outras finalidades cerca de R$ 66 bilhões da 
previdência, saúde e assistência social.

“Há questões que precisamos esclarecer e o Gover-
no não tem feito isso. Essa PEC faz parte de um conjun-
to de propostas do Governo e que não beneficia o ser-
vidor. Parece conversa de doido. O Governo diz uma 
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coisa, mas apresenta informações sem fundamentos. 
Não podemos deixar essa Reformar correr solta”, disse 
Mário Pereira Pinho Filho.

O segundo painel, com o tema “A Reforma e as con-
tas públicas”, a representante da Associação dos Audi-
tores Federais Lucieni Pereira, fez um panorama sobre 
as despesas da União com a Previdência.

“Nós temos que fazer um debate sobre qual o tipo 
de aposentadoria o país quer fazer. Essa Reforma não 
cuida do trabalhador. Essa Reforma não fazer uma mu-
dança administrativa”, enfatizou Lucieni Pereira.

O advogado Cláudio Farág também participou do 
painel e fez duras críticas as propostas da Reforma 
apresentadas pelo Governo.

“Essa Reforma conforme está sendo apresentada 
vai gerar mais ainda desemprego no Brasil e vai que-
brar mais ainda nossa economia”, disse Cláudio Farág.

Ainda no mesmo assunto, o diretor técnico do Diee-
se (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos 
Socioeconômicos), Clemente Ganz, demonstrou preo-
cupação com as informações apresentadas pelo Go-
verno durante o encontro. 

“Esse debate precisa ser feito de forma pública. Não 
conseguimos entender os números do Governo. Preci-
samos nos preocupar é com hoje e também com o fu-
turo. Essa Reforma precisa proteger a todos’’, criticou o 
diretor do Dieese. 

O diretor superintendente Substituto da Previc (Supe-
rintendência Nacional de Previdência Complementar), 
Fábio Coelho, abriu o último painel do evento. Fábio 
Coelho explicou a atuação da Previc na Previdência 
e também sobre a fiscalização realizada por Auditores 
Fiscais e esclareceu a importância de aperfeiçoar a fis-
calização da Previdência.

“Precisamos investir no aspecto de fortalecer a fiscali-
zação para evitar as fraudes na Previdência, a partir des-
se ponto discutir e aperfeiçoarmos de forma mais justa a 
Reforma da Previdência. ”, acrescentou Fábio Coelho.

Ricardo Pena, diretor de seguridade da Funpresp-
-Exe e Edmilson Enedino das Chagas, diretor de Segu-
ridade da FUNPRESP-JUD debateram no último painel 
do evento sobre as regras de transição e previdência 
complementar.

“É regra em cima de regra. Uma criatividade sem fim 
e que ninguém entende. Números que não acabam 
mais. Ninguém entende. Não consigo nem explicar”, 
criticou Enedino das Chagas - diretor de Seguridade 
da FUNPRESP-JUD.

“São 2 mil Regimes Próprios. Com essa Reforma ha-
verá uma redução dos valores que serão recebidos. 
Prejuízos atrás de prejuízos, sem contar as perdas com 
as pensões”, alertou   Ricardo Pena - diretor de seguri-
dade da Funpresp-Exe.

O diretor de documentação do Departamento In-
tersindical de Assessoria Parlamentar, Antônio Augusto 
de Queiroz elogiou o debate realizado pelo Sindifisco 
Nacionoal e mencionou a importância de discutir a 
Reforma da Previdência. Antônio Augusto apresentou 
exemplos de aposentadoria em países desenvolvidos. 
O palestrante usou como exemplo à Europa, onde a 
expectativa de vida chega  74 anos e se aposenta bem 
antes disso. Diferente do Brasil onde o brasileiro vive 
com qualidade de vida até os 65 anos, idade prevista 
na Reforma para se aposentar. 

“O Governo precisa ir além das mudanças que está 
oferecendo com essa Reforma. Na Europa o Governo 
oferece condições adequadas para o trabalhador 
aposentar. Lá o trabalhador tem ambiente adequado, 
boa qualidade no atendimento da saúde, bom salário. 
Aqui no Brasil não há menor condição para o traba-
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lhador chegar a idade prevista dos 65 anos. Quando 
chegar aos 65 anos ele já está no fim da vida. O que o 
Governo está nos oferecendo?”, finalizou  Antônio Au-
gusto de Queiroz.

O debate sobre a Reforma da Previdência foi encer-
rado pela vice-presidente do Sindifisco Nacional, Ma-
ria Cândida Capozzoli, que agradeceu a participação 
de todos e fez um balanço positivo das atividades du-
rante o evento. 

“Os Auditores Fiscais conseguiram passar a infor-
mação e levar essa discussão à sociedade de forma 
transparente. Esse debate ajudou a esclarecer os dois 
pontos de vistas da Reforma e mostrar os perigos que 
os trabalhadores estão correndo’’, encerrou Maria 
Cândida Capozzoli.

 X Conteúdo 
Todo o debate promovido pelo Sindifisco Nacional e 

em parceria com o Jornal Correio Braziliense está dis-
ponível na internet no www.sindifisconacional.org.br . 
Um caderno impresso com 8 páginas também será pu-
blicado em edição especial e distribuído ao público. 

 X tramitação 
O Poder Executivo encaminhou, no dia 05/12/2016, 

a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 287/2016, 
que altera os artigos 37, 40, 109, 149, 167, 195, 201 e 203 
da Constituição, para dispor sobre a seguridade social, 
estabelece regras de transição e dá outras providên-
cias. Durante as dez primeiras sessões da Comissão Es-

pecial, após a designação do relator da matéria, será 
aberto prazo para que sejam apresentadas emendas 
à proposta (a emenda deverá ser subscrita por, no mí-
nimo, 171 deputados). Após a votação na Comissão 
Especial, a matéria será apreciada pelo Plenário da 
Câmara dos Deputados que, para ser considerada 
aprovada, deverá obter 308 votos favoráveis em dois 
turnos de votação.

 X principais mudanças na reforma 
da previdência 

Relator altera pontos originais do Governo

regime dos Servidores públicos

texto original proposta do relator
Mulher / Homem  65 
anos

25 anos de tempo de 
contribuição.

Mulher 62 anos

Homem 65 anos

25 anos de tempo de 
contribuição.

regra de transição

texto original proposta do relator
Mulher a partir de 45 
anos

Homem a partir de 50 
anos 

+

Pedágio de 50% sobre 
o que o faltar para 
cumprir 35 anos de 
contribuição para 
homens e 30 para 
mulheres.

Mulher 53 anos

Homem 55 anos 

+ 1 a cada 2 anos a 
partir de 2020

Mais pedágio de 30% 
sobre o tempo de 
contribuição que faltar 
para atingir 35 anos 
(homens) e 30 anos 
(mulheres). 

pensões

texto original proposta do relator
Desvinculação ao 
salário mínimo, com 
impossibilidade de 
acumulação de 
aposentadoria e 
pensão. 

Mantida vinculação 
ao salário mínimo, 
com possiblidade 
de acumular 
aposentadoria e 
pensão até 2 mínimos.
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Há dez anos, o Governo sancio-
nava a Lei 11.457 – que criou 
a Super Receita, englobando 

a fusão das estruturas de arreca-
dação e fiscalização dos ministé-
rios da Fazenda e da Previdência 
Social, com objetivo de reorganizar 
a administração tributária federal 
mirando na redução dos custos de 
manutenção de duas instituições 
distintas, melhorando as condições 
de fiscalização e arrecadação dos 
tributos controlados pela União. O 
então novo órgão começou assim a 
funcionar de forma integrada. 

Denominado Receita Federal do 
Brasil, foi criado para ser um dos ór-
gãos mais poderosos do Executivo. 
Coube à responsabilidade do órgão 
à administração tributária e aduaneira (atividades de 
fiscalização, arrecadação e normatização) dos princi-
pais tributos federais, incluindo as contribuições previ-
denciárias. 

Um dos objetivos do Governo foi aumentar a efici-
ência quanto ao combate à sonegação, diminuindo, 
dessa forma, a concorrência desleal, ocasionando o 
aumento da competitividade entre as empresas. Ou-
tra alteração significativa foi a redução da burocracia 
e, consequentemente, dos custos das empresas, uma 
vez que o contribuinte passou a se deslocar a um único 
lugar na busca de resolução para todas as suas pen-
dências.

Com a unificação, a nova secretaria passou a ser 
formada por 32 mil servidores, sendo 22 mil da Receita 
Federal e 10 mil da Receita Previdenciária. Antes da san-
ção da lei, em 2005, as entidades de fiscalização já ha-
viam atuado conjuntamente por força de uma Medida 
Provisória que o Congresso Nacional deixou de apreciar 
dentro do prazo. 

À época da fusão, a integração foi difícil – eram duas 
estruturas diferentes, com sistemas informatizados dis-
tintos, mas graças aos esforços de todos os Auditores, 
conseguiu-se fazer a Receita Federal funcionar com 
ainda mais eficiência. Hoje, o trabalho está totalmente 
integrado.

Super receita completa 10 anos 

O Sindifisco Nacional entende que a fusão trouxe 
avanços positivos para a administração tributária, mas 
ressalta que houve uma subvalorização da cultura pre-
videnciária, ponto que necessita, urgentemente, ser 
analisado dentro da estrutura da RFB.

“A fusão representou a união dos cargos de Auditor 
Fiscal da então Receita federal com os Fiscais da Recei-
ta Previdenciária, trazendo não só a união de atribui-
ções fundamentais para o Estado brasileiro, mas tam-
bém a junção de culturas e histórias que significaram 
o enriquecimento da administração tributária federal, 
No entanto, em especial em tempos de Reforma da Pre-
vidência, é urgente que se dê atenção à fiscalização 
previdenciária”, destacou o presidente do Sindifisco Na-
cional, Cláudio Damasceno. 

Aposentada desde 2003, a Auditora Fiscal Cristina 
Travessa ouve de seus colegas que uma das razões que 
tem contribuído para a precarização da fiscalização 
previdenciária é a falta de pessoal. “A reclamação re-
corrente é que faltam Auditores para fiscalização pre-
videnciária, dos que ingressaram nos últimos concursos 
poucos ficam dedicados à essa atividade”, comentou 
a Auditora. 

Alinhado com pensamento de Cristina Travessa, a 
vice-presidente do Sindifisco Nacional, Maria Cândida 
Capozzoli, explica que a fusão foi positiva porque trouxe 
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uma força ao trabalho do Auditor da Previdência, que 
passou a ter acesso ao banco da Receita Federal e, as-
sim, foi dado a esse grupo mais condições de fiscalizar. 
Por outro lado, se confirmou o que os Auditores Previ-
denciários desconfiavam anos antes da fusão do Fisco. 

“A fusão nos forneceu mais condições de fiscalizar, 
porém o Governo foi nos retirando a nossa matéria pri-
ma de trabalho, a folha de pagamento, em especial a 
partir de 2011. A desoneração da folha pouco a pouco 
foi desmontando a fiscalização previdenciária, perce-
bemos isso muito tempo antes da unificação, nas re-
formas da previdência ocorridas em 1998, 2003. O que 
esperamos é que, conforme anúncio do governo, de 
que alguns setores da economia vão voltar a ter a folha 
onerada, ressuscite-se o zelo pela fiscalização previden-
ciária”, explicou a vice-presidente, que teme que a Re-
forma da Previdência venha sedimentar a precarização 
da fiscalização dos tributos previdenciários. 

 X Sindifisco Nacional 
A fusão do Fisco lançou as bases para a unificação 

das entidades representativas dos cargos de Auditor Fis-
cal da Receita Federal e de Auditor Fiscal da Previdên-
cia – à época o Unafisco Sindical e a Fenafisp. A junção 
aconteceu em 2009 e criou o Sindifisco Nacional, enti-
dade que hoje congrega mais de 22 mil filiados. 

O que esperamos 
é que, conforme 

anúncio do governo, 
de que alguns setores 

da economia vão 
voltar a ter a folha 

onerada, ressuscite-se 
o zelo pela fiscalização 

previdenciária 

Maria Cândida Capozzoli - Vice-
presidente do Sindifisco Nacional
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Centralização contábil: facilidade 
e economia para as DS

Escriturar as receitas e despesas do ano deveria ser 
uma ação meramente prática para o Sindicato 
Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal 

do Brasil. Entretanto, obstáculos como a inconsistência 
de informações recebidas pelas DS (Delegacias Sin-
dicais) eram constantes e atrasavam a consolidação 
de contas da entidade. Um dos entraves recorrentes é 
com relação ao cumprimento das exigências previstas 
no Art. 90 do Estatuto do Sindicato.

Com o objetivo de sanar esses problemas, a Direto-
ria de Administração e Finanças do Sindicato decidiu, 
no 2º Encontro Contábil, realizado de 21 a 23 de ou-
tubro de 2014, em São Paulo, criar a possibilidade de 
centralização das demonstrações contábeis para as 
DS (Delegacias Sindicais) com até 150 filiados. Hoje, o 
Sindifisco conta com 44 Delegacias Sindicais que ade-
riram à centralização. Outras 4 DS estão em processo 
de confirmação. O projeto inicial previa a adesão de 
até 15 DS.

Em apoio ao projeto, também foi proposta a imple-
mentação de uma ferramenta que facilitasse a trans-
missão das informações das DS não centralizadas. Essa 
alternativa para a consolidação contábil foi apresen-

tada pela Diretoria aos Auditores Fiscais no CDS (Con-
selho de Delegados Sindicais) realizado entre 17 e 20 
de maio de 2016, em São Paulo. A Diretoria fez os indi-
cativos de solução da ferramenta após consulta reali-
zada pela DEN (Diretoria Executiva Nacional), em par-
ceria com o sistema operacional Sankhya, responsável 
pelo desenvolvimento da ferramenta.

Considerando que a solução ocorreu tardiamen-
te para as DS, foi deliberado ainda naquele CDS que 
para as consolidações contábeis do exercício de 2016 
não seriam aplicadas as penalidades previstas no Art. 
90 do Estatuto do Sindicato. “Mas para isto contamos 
com a compreensão e o apoio de todas as Delegacias 
Sindicais, para não prejudicar o plano de saúde”, aler-
tou o diretor de Administração e Finanças do Sindifisco 
Nacional, o Auditor Fiscal Albino Dalla Vecchia.

Todo o processo de elaboração e implementação 
da nova ferramenta ocorreu sob a coordenação do 
departamento de contabilidade, com o apoio do 
departamento de TI (Tecnologia da Informação), de 
modo a garantir a validação na importação das infor-
mações por meio dos arquivos ECD/SPED, sendo manti-
da também a importação por meio do Sankhya.
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Durante três meses, o novo validador funcionou em 
fase de testes realizados em duas Delegacias Sindicais 
piloto: DS/ Londrina (Plano de Contas Unificado); e DS/ 
Paraíba (sem Plano de Contas Unificado). Auferidos os 
resultados esperados, em setembro do ano passado 
a DEN divulgou a implementação dessa opção para 
as outras Delegacias não centralizadas e que não uti-
lizam o layout de importação do próprio sistema ope-
racional Sankhya.

 “A ferramenta está em ple-
no funcionamento e produz 
êxito de informações”, desta-
cou a contadora do Sindifis-
co, Cristiane Araújo ao elen-
car pequenas dificuldades 
corrigidas durante o processo 
de adaptação. Imprecisões 
eram sanadas de modo a 
adequar as contas em con-
cordância com o Plano de 
Referencial da SPED. “Algu-
mas DS tiveram problemas na 
validação de alguns arquivos 
que não estavam no formato 
estipulado pela Receita Fe-
deral”, explica Cristiane.

Em outros casos, o entrave 
surgiu no momento da impor-
tação de dados, por incon-
sistência entre informações 
ou de formato de arquivos, 
o que exigiu mais uma vez a 
adequação das Delegacias. 
“Isso é natural do processo de 
adaptação, mas a perspec-
tiva para a consolidação do 
exercício de 2017, no próximo ano, é de que esses pro-
blemas elencados se dissolvam”, prevê a contadora.

 X Como funciona 
Com o novo método de envio das demonstrações 

contábeis, as Delegacias Sindicais devem remeter à 
DEN, anualmente, as documentações estabelecidas 
conforme a legislação contábil e fiscal; e, de forma 
mensal ou trimestral, os balancetes e DRE (Demonstra-
tivo do Resultado do Exercício), inclusive dos arquivos 
de importação ECD. Devem ser enviadas de forma di-
gitalizada e devidamente assinadas as informações de 
Parecer do Conselho Fiscal Local, Balanço, DRE, Balan-

cete, Livro Diário e Livro Razão. Conforme deliberado 
pela Comissão Centralizadora no CDS de setembro de 
2016, desde o ano de 2014 está obrigatório o uso do 
Plano Unificado de Contas da entidade, não havendo, 
portanto, mais a possibilidade de utilização de plano 
de contas da DS.

“Quando existem funcionários na DS, passa a ser fun-
ção da DEN a elaboração da folha de pagamentos e 
contracheques, a geração da Gfip e Sefip e das guias 

de recolhimento do INSS”, in-
formou a gerente administra-
tiva da Diretoria de Finanças, 
Raimunda Maria Silva. 

O departamento de conta-
bilidade também promoveu 
uma adequação entre seus 
funcionários, passando de 
dois para quatro profissionais 
dedicados exclusivamente 
ao trabalho com a centraliza-
ção contábil das DS. “O foco 
é solucionar as questões bu-
rocráticas e garantir que as 
consolidações sejam conclu-
ídas em tempo hábil, liberan-
do as DS para tratar de outros 
assuntos de interesse dos filia-
dos”, concluiu Cristiane.

 X Melhorias 
Um dos maiores avanços 

promovidos pela centrali-
zação das demonstrações 
contábeis está relacionada 
à qualidade dos insumos pro-

duzidos com relação à adequação das contas para 
efeito de consolidação e geração das obrigações as-
sessórias do Sindifisco Nacional e do Unafisco Saúde.

Uma das primeiras Delegacias a aderir à centraliza-
ção foi a DS/ Santa Maria, que desde os exercícios de 
2015 e 2016 encerra a sua contabilidade pela DEN. Se-
gundo o diretor de Finanças da DS, Auditor Fiscal Mar-
cio Durigon, a metodologia trouxe diversas facilidades. 
“A Delegacia procura manter os documentos o mais 
em dia o possível, para evitar a perda do histórico das 
despesas, da documentação que originou os gastos. 
Depois, é só enviar tudo para a DEN”, explicou o diretor.

Para o diretor de Finanças da DS/ Londrina, o Auditor 
Fiscal Roberson Shinoki, “a centralização é mais práti-

O foco é solucionar as 
questões burocráticas 

e garantir que as 
consolidações sejam 
concluídas em tempo 
hábil, liberando as DS 
para tratar de outros 
assuntos de interesse 

dos filiados

Cristiane Araújo - Contadora 
do Sindifisco 
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ca porque a contabilidade é encerrada por uma mes-
ma pessoa e, assim, a conta fica mais representativa 
e o balanço fica melhor”. A Delegacia, que foi piloto 
no uso do novo validador, ainda avalia a adaptação. 
Durante os três meses de testes, diversas informações 
retornaram e precisaram ser readequadas. Hoje, a DS 
envia os dados mês a mês para a DEN.

Outra DS piloto, a DS/ Paraíba não teve problemas 
com a aplicação da ferramenta. “Para nós, a centra-
lização não poderia ter sido melhor. Houve a neces-
sidade de refazer alguns arquivos, mas pouca coisa, 
bem simples. No geral, fluiu tudo muito bem”, avaliou o 
presidente da DS, o Auditor Fiscal Israel Aureliano da Sil-
va Junior. Ele cita que entre os maiores benefícios para 
a Delegacia com a adoção desse procedimento é a 
simplificação do processo e a redução de custos.

A preservação de recursos também foi elencada 
como um resultado positivo da centralização por dire-
tores de outras Delegacias. “Houve ganhos econômi-
co e financeiro, até mesmo porque assim a DS deixa 
de pagar um contador próprio”, destacou o diretor de 
Finanças da DS/ Varginha, Auditor Fiscal Eduardo Ba-
tista Dias. O mesmo foi percebido pela DS/ Caxias do 
Sul. “Com a consolidação, a DS não precisa mais se 
preocupar em contratar contador”, destacou o diretor 
de Finanças, Auditor Fiscal Luis Westenhofen. Para ele, 
a centralização é um grande ganho para o Sindicato, 
que “padroniza a consolidação dentro de um critério 

único”, afirmou ao lembrar que o método favorece 
também à posterior análise do Conselho Fiscal.

Para auxiliar no processo de adaptação das Delega-
cias Sindicais, a Diretoria Executiva Nacional, por meio 
da Diretoria de Finanças, deve promover, em agosto 
deste ano, em Brasília, um novo encontro com os di-
retores de Finanças das DS e seus colaboradores para 
debater sobre a consolidação do exercício de 2017. O 
objetivo é alcançar melhorias nos procedimentos e, 
em consequência, aprimorar a qualidade dos insumos, 
diminuindo as inconsistências de dados e tornando o 
processo mais célere.

Até o fechamento desta reportagem, 49 DS (Dele-
gacias Sindicais) haviam cumprido suas obrigações de 
prestação de contas junto ao Sindifisco Nacional e es-
tavam, portanto, consolidadas. Outras 24 Delegacias 
estavam com informações pendentes e quatro ainda 
não haviam encaminhado nenhuma informação. A 
DEN aguardava, ainda, o envio das demonstrações de 
sete Delegacias Sindicais.

 “É muito importante que todas as DS estejam cien-
tes do compromisso que temos de ter com o encerra-
mento anual da contabilidade do Sindifisco tanto na 
obrigação fiscal do exercício como nos prejuízos que 
podemos ter junto à ANS (Agência Nacional de Saúde 
Suplementar) se não forem cumpridas todas as exigên-
cias do plano de saúde”, alertou o diretor Albino.
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aCoNteCeU

 X golpe
A DEN  alerta sobre golpe que vem sendo executado 

contra filiados. O Sindicato tem a informação de que 
Auditores estão sendo contatados por telefone e orien-
tados a ligarem para um número de celular com prefi-
xo de Brasília, fornecido pelos golpistas, para tratarem 
diretamente com o presidente do Sindicato, Claudio 
Damasceno, sobre ações judiciais de interesse da cate-
goria. A Diretoria esclareceu que tal artifício se caracte-
riza como mais uma tentativa de falsários na aplicação 
de golpes com objetivo de efetuar saques correspon-
dentes indevidamente. Informações relativas a ações 
judiciais são tratadas exclusivamente pela Diretoria de 
Assuntos Jurídicos email ou telefone juridico@sindifisco-
nacional.org.br e (61) 3218-5231.

 X ponto Eletrônico 
Em reunião realizada na manhã no dia 4 de maio, no 

Ministério da Fazenda, os vice-presidentes do Sindifisco 
Nacional, Auditora Fiscal Maria Cândida Capozzoli e 
Auditor Fiscal Luiz Henrique Behrens Franca, levaram à 
Administração da RFB (Receita Federal do Brasil) a pre-
ocupação da categoria com relação à implantação 
do sistema de ponto eletrônico e teletrabalho. Na opor-
tunidade, foi informado ao Sindicato que a sistemática 
não será implantada antes de estudo de processos de 
trabalho. Pela Receita Federal do Brasil, participam da 
reunião o subsecretário de Gestão Corporativa, Auditor 
Fiscal Marcelo de Melo Souza, o coordenador-geral de 
Gestão de Pessoas, Auditor Fiscal Antonio Marcio de Oli-
veira Aguiar, e o subsecretário de Gestão Corporativa 
substituto, o Auditor Fiscal Juliano Neves. 

 X gAt
No dia 20 de abril, o ministro Napoleão Nunes Maia 

Filho, membro da Primeira Turma do Superior Tribunal 
de Justiça, deu provimento ao recurso especial do 
Sindicato, reconhecendo o direito à incorporação da 
GAT - Gratificação de Atividade Tributária - ao venci-
mento básico do Auditor Fiscal da Receita Federal, 
na ação proposta pelo ex-Unafisco Sindical, em 2007. 
Enquanto esteve em vigor, o Auditor Fiscal não preci-
sava desempenhar qualquer atribuição específica, e 
nem era submetido a qualquer avaliação, seja pes-
soal ou institucional para a percepção da GAT, que 
era calculada a partir de um percentual sobre o ven-
cimento básico respectivo. 

 X plantão nas aduanas 
Cerca de 30 Auditores Fiscais Aduaneiros de diversas 

regiões do país se reuniram em Brasília no dia 17 de abril 
para discutir as mudanças propostas pelo Governo na es-
cala e nos plantões da carreira de Auditoria da RFB (Re-
ceita Federal do Brasil), por meio da Portaria Interministe-
rial MF/MT/MPOG nº 75, publicada no DOU (Diário Oficial 
da União) de 1º de março. O objetivo do encontro foi 
definir estratégias de enfrentamento aos efeitos danosos 
da Portaria para os Auditores que atuam nas Aduanas. 
O principal ponto foi a alteração do regime de plantão 
para 12h de trabalho por 36h de repouso, tornando o regi-
me de 24 x 72 horas – que vigora na maioria das unidades 
aduaneiras – aplicável apenas em casos excepcionais.

 X Carteiras dos aposentados 
O presidente do Sindifisco Nacional, Auditor Fiscal 

Claudio Damasceno, e os diretores de Aposentadoria e 
Pensões, Auditores Fiscais Nélia Cruvinel e Castelo Bes-
sa, assinaram, no dia 28 de março, o contrato com a 
empresa Thomas Greg & Sons Gráfica e Serviços, Indús-
tria e Comércio, Importação e Exportação de Equipa-
mentos Ltda que confeccionará as carteiras dos apo-
sentados. Com a assinatura do contrato iniciam-se as 
tratativas junto à Digep (Divisão de Gestão de Pessoas) 
para o envio das listagens dos filiados que se manifesta-
ram interesse em ter a carteira de aposentado. Há pre-
visão que no final de maio os primeiros Auditores Fiscais 
aposentados comecem a receber o documento. 

 X projeto Conviver 
O diretor de Defesa Profissional do Sindifisco Nacio-

nal, Dagoberto Lemos, participou da reunião realiza-
da no dia 22 de março na Superintendência da 8ª RF 
(Região Fiscal) em que decidiu pela suspensão do Pro-
jeto Conviver, a priori uma iniciativa da RFB (Receita 
Federal do Brasil) de capacitação atitudinal inserida 
no Programa de Desenvolvimento Humano, na mesma 
linha das capacitações realizadas através dos cursos 
“Inteligência Emocional” e “Mídias”. Os superintenden-
tes acataram aos argumentos apresentados. Também 
participaram das discussões o 2º vice-presidente da 
DS/São Paulo, Auditor Fiscal José Caetano dos Santos 
e o membro do CLM, Auditor Fiscal Celso Domingos.



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



ATUALIZAÇÃ
Campanha de

CADASTRAL
PARA O SINDIFISCO NACIONAL, CADA FILIADO É IMPORTANTE

Nós do Sindifisco Nacional queremos sempre 
estar conectados com nossos filiados. Por isso, 
estamos realizando uma extensa campanha de 
Atualização Cadastral.

Então, fique atento. Em breve entraremos em 
contato com você para confirmar alguns de 
seus dados. Você também pode fazer esta atua-
lização agora mesmo através do nosso site.

VEJA COMO ATUALIZAR DE SEUS DADOS CADASTRAIS EM NOSSO SITE:

WWW.SINDIFISCONACIONAL.ORG.BR SEMPRE CONECTADO COM VOCÊ

Com seus dados atualizados, nosso sindicato 
pode lhe manter cada vez mais informado 
dos assuntos importantes à nossa classe, 
aumentando, assim, nossa capacidade 
de mobilização!
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www.sindifisconacional.org.br

1

No topo do site clique em 
ENTRAR

2

Utilize seu CPF e Senha e 
clique em ENTRAR para 

fazer o login

3

Clique em
ATUALIZAÇÃO CADASTRAL

5

Preencha com seus dados
atuais e clique em ALTERAR.

6

Vá até a opção FILIADO  no 
menu principal, logo após 
vá na opção  CADASTRO

4


