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EDITORIAL

O Integração traz 
também uma 

matéria sobre a 
nova campanha de 
mídia lançada pelo 

Sindifisco

Boas notícias da Justiça
Caros Auditores Fiscais,

Esta edição do Integração oferece a você a oportunidade de con-
ferir algumas das importantes vitórias obtidas na Justiça pelo Sindifisco 
Nacional. Uma delas é referente ao pagamento da ação dos 28,86% 
que vai beneficiar cerca de cinco mil filiados do ex-Unafisco, do ex-Sin-
difisp/RS e do ex-Sindafis/PE. Outra conquista judicial foi com relação à 
GAT (Gratificação de Atividade Tributária). Em junho, transitou em julga-
do favoravelmente no STJ (Superior Tribunal de Justiça) a ação do ex-
-Unafisco Sindical que discutia a incorporação da GAT ao vencimento 
básico, beneficiando os Auditores Fiscais ativos, aposentados e pen-
sionistas que estiveram no cargo entre julho de 2004 e agosto de 2008.

Outra reportagem especial é sobre a carteira de identidade funcio-
nal dos aposentados. Após extensas tratativas do Sindifisco Nacional 
com o Governo, enfim, os Auditores aposentados começam a compa-
recer às Unidades de Gestão de Pessoas para a validação dos dados 
cadastrais. A matéria também traz orientações de como o documen-
to ainda pode ser solicitado juntamente à Diretoria de Aposentadoria 
e Pensões.

O Integração traz também uma matéria sobre a nova campanha 
de mídia lançada pelo Sindifisco que visa à valorização dos Auditores 
Fiscais. As peças publicitárias reforçam a posição de autoridade dos 
Auditores, no momento em que as instituições, entre elas a Receita 
Federal do Brasil, protagonizam grandes operações contra o crime or-
ganizado no País. Entenda na reportagem como será a divulgação na 
internet, rádio, TV e em jornal impresso e os impactos desses conteúdos 
na sociedade.

A Campanha Salarial dos Auditores também ganha destaque es-
pecial nesta edição. Os filiados terão a oportunidade de conhecer e 
entender todas as etapas e, principalmente, os obstáculos enfrentados 
pelos Auditores no maior movimento reivindicatório já vivenciado pela 
categoria. A matéria traz detalhes das negociações realizadas entre 
a linha da Presidência da DEN com os parlamentares e o Governo Fe-
deral. Após a aprovação da MP (Medida Provisória) 765, no Congresso 
Nacional, está edição do Integração explicará ao leitor o atual anda-
mento da Medida Provisória. 

Estes são alguns dos destaques do Integração, uma revista feita para 
que você Auditor Fiscal fique por dentro das atividades do Sindifisco 
Nacional e ações relacionadas à sua carreira.

Boa leitura!
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Campanha Salarial: A luta 
ainda não acabou

Apesar do aprofundamento da crise política du-
rante o primeiro semestre deste ano, aquilo que, 
para muitos, parecia impossível, surpreendeu e 

contra todas as expectativas, concretizou-se. No dia 1º 
de junho, data em que a MP (Medida Provisória) 765/16 
perderia sua validade por decurso de prazo, a matéria 
foi aprovada pelo Senado Federal. A despeito de tama-
nha dificuldade, a DEN (Diretoria Executiva Nacional), 
em conjunto com o grupo de Auditores Fiscais do traba-
lho parlamentar, atuou fortemente até o último instante 
para que os dois anos e meio do maior movimento rei-
vindicatório já vivenciado pelos Auditores Fiscais tivesse 
êxito e, ainda, para evitar o aprofundamento da crise 
que se instalou sobre a RFB (Receita Federal do Brasil) 
em decorrência da demora do Governo em cumprir o 
acordo firmado com a categoria em março de 2016. E, 
mais uma vez, a Classe saiu vitoriosa.

A partir de agora, segundo tem enfatizado o presidente 
Cláudio Damasceno, o foco passa a ser o de exigir a regu-

lamentação imediata da matéria por parte do Governo 
e da Receita Federal, bem como a indicação das fontes 
que serão utilizadas como base de cálculo para o Bônus 
de Eficiência, além de negociar os avanços funcionais 
que possam ser materializados por normas infralegais.

 X Obstáculos 
O fato de a chegada da matéria na Câmara dos De-

putados ter coincidido com a delação que fragilizou 
ainda mais o presidente Michel Temer trouxe reflexos im-
portantes nas votações e no andamento dos trabalhos 
legislativos de um modo geral. A Medida Provisória foi 
aprovada na Comissão Especial no dia 17 de maio e seu 
relatório seguiu no mesmo dia para a Mesa da Câmara 
dos Deputados. A Diretoria entendeu que era necessário 
que o parecer fosse encaminhado o quanto antes para 
o Plenário da Casa, e os acontecimentos políticos que se 
seguiram ratificaram o acerto das estratégias adotadas.

Há de se destacar o intenso e contínuo trabalho parla-
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mentar desempenhado pela linha da Presidência, pela 
Classe em geral e, em especial, pelo grupo de Auditores 
coordenado pela Diretoria de Assuntos Parlamentares. 
No dia seguinte ao envio da matéria à Câmara, foram 
realizados diversos contatos com os líderes do Governo 
nas duas Casas, na Câmara dos Deputados e no Sena-
do Federal, bem como realizadas reuniões com as lide-
ranças partidárias do Governo e também da oposição, 
tudo estrategicamente planejado com a finalidade de 
impedir que a MP caducasse, trabalho esse que perdu-
rou enquanto a matéria esteve no Congresso Nacional.

Como era esperado, a turbulência que atingiu o Pa-
lácio do Planalto afetou em cheio o funcionamento do 
Congresso Nacional, e diante do cenário, o presidente 
do Sindifisco conclamou a Classe para que fosse dada 
mais uma demonstração de unidade. O trabalho de 
articulação era contínuo e intenso para evitar que as 
questões político-partidárias pudessem sobressair-se aos 
legítimos interesses dos Auditores Fiscais e demais servi-
dores contemplados na Medida Provisória 765. Esse tra-
balho ganhou energia com a demonstração de força e 
coesão da categoria, mas, ainda assim, houve obstru-
ção da pauta no Plenário no dia 23 de maio (terça-feira), 
quando todos esperavam pela votação da matéria em 
decorrência das manifestações que tomaram o país, em 
especial na capital federal. No dia seguinte (24/5), a Me-
dida Provisória foi aprovada, mas somente o texto-base.

A matéria foi pautada depois de a oposição deixar 
o Plenário em protesto ao Decreto que autorizou o em-
prego da Forças Armadas para garantia da Lei e da Or-
dem, na Esplanada dos Ministérios, em Brasília. O fato 
permitiu a desobstrução da pauta.

Não há dúvidas que a aprovação do texto-base da MP 
765/16 foi um importante passo dado, tendo em vista toda 
a turbulência política. Porém, a não conclusão da vota-
ção da matéria naquela madrugada da 4ª feira (24/5) de-
veu-se também a outros fatores, infelizmente, nada nobres. 

Algumas divergências contribuíram para o resultado, 
entre elas o argumento levantado por alguns parlamen-
tares, em especial, de que a questão do bônus de eficiên-
cia tinha correlação com o avanço de outra proposição 
em trâmite na Câmara dos Deputados: o Refis (MP 766/17). 
Como havia problemas regimentais no texto apresentado 
ao Refis, que impediam sua análise e, consequentemente, 
impossibilitavam a votação da matéria, houve dificulda-
des para o consenso em torno da MP 765/16. Esse impasse, 
inclusive, abriu espaço para que muitos deputados levan-
tassem discussões em relação ao conceito do bônus.

Foi necessária, mais uma vez, uma intensa argumen-
tação sobre o tema. Porém, um grupo de deputados 

não queria aprovar a MP 765/2017 enquanto a Receita 
Federal e o Ministério da Fazenda não cedessem às suas 
demandas na MP 766/17, que visava expandir e aprofun-
dar os benefícios aos devedores do Fisco, numa eviden-
te manobra nada republicana. O objetivo era condicio-
nar a aprovação da MP 765/16 à alteração do texto do 
Refis, que não tinha a concordância da Receita.

Depois de horas de tentativas de consenso, foi pos-
sível resolver o impasse com a intervenção decisiva do 
ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, que apelou 
ao presidente da Casa para que houvesse inversão de 
pauta. Muitos requerimentos protelatórios foram rejei-
tados e, enfim, o texto base foi aprovado por votação 
simbólica. Nesse momento, o PTB e o PDT pediram verifi-
cação de quórum. Não havia quantitativo suficiente de 
deputados em plenário para a votação (mínimo de 257) 
e isso derrubaria a sessão. A intervenção do Sindifisco 
junto ao representante do PDT no plenário, combinada 
com a ligação telefônica de seu líder, levaram o PDT a 
retirar o pedido de verificação – o PTB sozinho não teria 
número para o pedido. Com isso, a matéria foi aprova-
da, ressalvando-se os destaques. 

No dia 31 (quarta-feira), quando faltava apenas um 
dia para que medida perdesse a validade, o Plenário 
votou os destaques apresentados à matéria e finalizou 
trabalho que cabia aos deputados. A votação na Câ-
mara foi fruto de um amplo trabalho da Presidência da 
DEN e do grupo de trabalho parlamentar, coordenado 
pela Diretoria de Assuntos Parlamentares, que durante 
todo dia concentraram esforços no trabalho de conven-
cimento dos deputados.

Importante registrar o empenho de alguns parlamen-
tares pela aprovação da matéria. Logo no início dos tra-
balhos no Plenário às 14h, deputados faziam pressão para 
que a MP 765 fosse colocada na pauta. O deputado Ma-
jor Olímpio (SD/SP) pediu para que o presidente da Câma-
ra atentasse para urgência da votação da medida.

“Foi feito um acordo e devemos colocar em votação 
a MP 765 no dia de hoje. Essa Medida Provisória deve 
entrar em pauta ainda nesta quarta-feira, para não 
haver prejuízos. Os Auditores Fiscais lutaram muito para 
que essa MP chegasse até aqui’’, disse Major Olímpio.

Em seguida, os parlamentares Daniel Almeida 
(PCdoB/BA) e Arnaldo Faria de Sá (PTB / SP) também dis-
cursaram a favor da inclusão da MP 765 na pauta. “O 
presidente da Câmara deve colocar em votação com 
urgência a MP 765. Houve promessa para colocar a MP 
em pauta e votar nesta quarta-feira”, destacou o depu-
tado Daniel Almeida.

“Os Auditores Fiscais lutam pela aprovação da MP 
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765. Nós precisamos colocar em pauta urgentemente 
essa Medida Provisória. Solicitamos que o presidente da 
Casa coloque a MP em votação’’, cobrou o deputado 
Arnaldo Faria de Sá. Veja outros pronunciamentos de 
parlamentares no quadro. 

No dia D, 1º de junho, últimas 24 horas antes que a ma-
téria caducasse, depois de muito esforço de toda a ca-
tegoria, finalmente, o que parecia impossível aconteceu 
– a matéria foi votada no Senado Federal. No mesmo dia, 
o presidente Cláudio Damasceno gravou mensagem 
através da qual falou à categoria sobre as estratégias 
adotadas pelo trabalho parlamentar no sentido de prio-
rizar a aprovação da matéria no Congresso Nacional. 
Damasceno também agradeceu à categoria pela con-
fiança na condução da mobilização, comprometimento 
que permitiu o resultado almejado no Legislativo.

 “A você, Auditor e Auditora, o nosso muito obrigado 
por todo esse empenho. A Diretoria Executiva Nacional 
seguirá firme, trabalhando sempre para que nossa cate-
goria avance, cada vez mais na sua valorização. E com 
você ao nosso lado, essa tarefa será sempre mais fácil. 
Vamos à luta!!!”

 X Sim à continuidade da mobilização
Em sintonia com a Direção Nacional, a Classe decidiu 

em Assembleia Nacional, ocorrida no dia 6 de junho, 
pela suspensão da greve fora da repartição e sem assi-
natura de ponto, com 97,87%. Mas disse sim com 93,46% 
dos votos à manutenção da mobilização até que haja 
a regulamentação do Bônus de Eficiência e que sejam 
implementadas compensações em razão do descum-
primento do acordo não remuneratório, as quais pos-
sam ser regulamentadas por decreto ou outros atos infra 
legais.

A decisão da categoria apurada na Assembleia Na-
cional do dia 6 de junho está mais que justificada. A pas-
sagem da MP 765/16 pelo Congresso Nacional foi peno-
sa, turbulenta, e todos os acontecimentos fomentaram 
o movimento e influenciaram, também, a continuidade 
da luta.

A Classe também aprovou a manutenção do texto 
que se refere à autoridade, rejeitando o encaminha-
mento de veto com aproximadamente 70% dos votos.

Pronunciamentos feitos na Câmara dos Deputados e no Senado Federal

Dep. cabo Sabino (pr-ce)
“É necessário que neste momento possamos beneficiar todas as categorias 

que estão recepcionadas nesta medida provisória, que vai desde os colegas 
do Fisco Nacional e a outra categoria que compõe a Receita Federal, essas 
careiras já foram prejudicadas por um projeto de lei que tramitou nesta Casa e 
houve acordo, foi desfigurado. ”

Dep.luiz carlos hauly (pSDB-pr)
“Se eu pudesse, colocava eles (Auditores Fiscais) vinculados ao 

Supremo Tribunal Federal, nunca mais teríamos greve, nunca mais 
teríamos problemas. É importante aprovar essa matéria. ” 

Sen. fernando Bezerra (pSB-pe)
“Em primeiro lugar, quero agradecer e registrar a compreensão de Vossa Ex-

celência em atender ao apelo dos diversos líderes partidários, com assento nes-
ta Casa, para que a gente pudesse quebrar os interstícios regimentais e votar a 
MP 765/16, tão importante para mais de nove carreiras do serviço público.  

 Dep. lelo coimbra (pmDB-eS)
“A Medida Provisória 765 é um tema que envolveu negociações in-

tensas, idas e vindas, conflitos entre segmentos. Isso tudo, para no final 
termos uma convergência, que nós esperávamos e ocorressem, traba-
lhamos para a votação dessa MP. ”
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Dep. major Olímpio (SD-Sp)
“A Receita Federal do Brasil produz a solução para o país, por isso, a 

aprovação da MP 765 é importante. ”

Dep. efraim filho (Dem-pB)
“A matéria não avança devido a obstrução do PSOL. Nós quere-

mos votar a matéria! ”

Dep. arnaldo faria de Sá (pDt-Sp)
“A Medida Provisória 765 precisa ser apreciada hoje para poder ter 

tempo de ser levada no último dia lá para o Senado. ”

Sen. ana amélia (pp-rS)
Nós corremos o risco dessas categorias serem prejudicadas pela lenti-

dão do processo legislativo. Então eu quero me associar aqui a demanda 
trazida pelo Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais para dizer que, de 
fato, a matéria tem relevância. ” 

Sen. hélio José (pmDB-Df)
Agradecemos ao presidente do Senado por abrir uma exceção em 

colocar na pauta a MP 765. Essa medida é fundamental para os servido-
res da Receita Federal. 

Dep. Gilberto Nascimento (pSc-Sp)
“A aprovação dessa Medida Provisória é a única forma de não termos inter-

rupção e prejuízos aos servidores da Receita Federal do Brasil. ”

Dep. Jorge Solla (pt-Ba)
“A Medida Provisória 765 abrange 13 categorias da Receita Federal do Brasil, 

são mais de 70 mil servidores. Ela já foi atropelada uma vez e, agora, falta tão 
pouco para aprovação. Vamos levar para votação. ”

Dep. Glauber Braga (pSOl-rJ)
“Enquanto eles – lideres- negociavam o Refis, não colocaram a MP 765 em 

votação” 

Dep. raimundo Gomes de matos (pSDB-ce)
“Peço que possamos concluir a votação da Medida Provisória 765. Essa MP 

foi fruto de um grande debate ano passado numa Comissão Especial, afim, de 
que pudéssemos normatizar e fortalecer todas as categorias envolvidas nessa 
MP, que são responsáveis pela nossa economia. ”

Sen. romero Jucá (pmDB-rr)
Agradecemos ao senhor presidente do Senado por atender a um pleito dos 

líderes por colocar em votação a Medida Provisória 765. ”

Sen. ricardo ferraço (pSDB-eS)
“Sou a favor da aprovação dessa MP 765. Essa Medida cria uma valoriza-

ção, um estimulo e uma motivação a uma carreira que é muito importante 
para o país. ”
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A primeira boa notícia. começa com o pa-
gamento dos valores referentes à ação dos 
28,86%. Cerca de cinco mil filiados do ex-Una-

fisco, do ex-Sindifisp/RS e do ex-Sindafis/PE estão rece-
bendo, desde do dia 12 de junho, valores referentes à 
ação. A liberação dos precatórios de 2017, incialmente 
prevista para ocorrer em novembro e dezembro, foi an-
tecipada para o mês de junho pela STN (Secretaria do 
Tesouro Nacional).

A lista dos filiados beneficiados está disponível na 
área superior da página inicial do site do Sindifisco Na-
cional (Institucional/Diretorias/Assuntos Jurídicos). Para 
sacar os valores, os filiados devem acessar o site dos TRFs 
(Tribunais Regionais Federais) da 1ª Região (www.trf1.
jus.br), da 4ª Região (www.trf4.jus.br) ou da 5ª Região 
(www.trf5.jus.br) e, na página inicial, clicar no menu 
“Busca Processual/consulta por CPF” e verificar em 
qual banco foi efetuado o depósito. Em seguida, 
o filiado deverá procurar a agência portando os 
documentos de identificação.

A Diretoria de Assuntos Jurídicos orienta os 
Auditores a se dirigirem às agências do 
setor público da comarca da cidade. 
Além do saque, é possível transferir 
os valores para outra conta ban-
cária indicada pelo filiado.

Sindifisco obtém vitórias 
importantes na Justiça

9
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Parabenizamos os filiados 
beneficiados com essa 

vitória e com o recebimento 
dos precatórios de 2017, 

e mantemos firme o 
compromisso de trabalhar 

pra que, nos próximos anos, 
tenhamos cada vez mais 

Auditores contemplados nas 
ações do nosso Sindicato

Claudio Damasceno - Presidente do Sindifisco 
Nacional

 X Alerta
O Sindifisco Nacional esclarece que é importante 

efetuar o saque o quanto antes, de forma a evitar a 
ação de oportunistas. A DEN obteve informação de 
que golpistas, disfarçados de representantes legais dos 
Auditores Fiscais, estão apresentando procurações fal-
sas para sacarem os valores em diversas agências ban-
cárias do País.

Vale ressaltar, ainda, que filiados aposentados vêm 
sendo procurados com frequência por falsários que, 

em nome do Sindicato, cobram o pagamento de taxas 
para a liberação de montantes financeiros oriundos de 
processos judiciais em curso. A tentativa de convenci-
mento pode confundir, já que os golpistas, na maioria 
das vezes, possuem dados pessoais, como nome com-
pleto, CPF, data de nascimento e filiação.

Caso o filiado receba o contato de alguém sobre o 
assunto ou tenha dúvidas sobre a ação, é importante 
entrar em contato direto com o Sindicato pelo telefone 
(61) 3218-5231 ou pelo email juridico@sindifisconacio-
nal.org.br.

 X Gat
Outra vitória importante é com relação a GAT (Gra-

tificação de Atividade Tributária). Comprovando, mais 
uma vez, o absoluto acerto nas estratégias jurídicas 
adotadas pela DEN no trato com as principais ações ju-
diciais do Sindicato, dia 14 de junho transitou em julga-
do favoravelmente no STJ (Superior Tribunal de Justiça) 
a ação do ex-Unafisco Sindical que discutia a incorpo-
ração da GAT ao vencimento básico.

Essa ação foi proposta em 2007 e não obteve êxito 
em primeira instância e nem no julgamento da apela-
ção no TRF (Tribunal Regional Federal) da 1ª Região, sen-
do necessário, então, a interposição do Recurso Espe-
cial (REsp) nº 1585353/DF ao STJ, que foi distribuído em 
março de 2016 ao ministro Napoleão Nunes Maia Filho.

Na primeira decisão sobre a ação no STJ, ainda em 
março de 2016, o ministro deu provimento ao REsp, de-
terminando, porém, o retorno dos autos ao TRF-1, para 
analisar a contradição do acórdão daquela Corte, que 
reconheceu que a GAT era genérica, mas lhe negou o 
caráter de vencimento básico.

Sendo assim, foi necessária a interposição de agravo 
interno, com pedido de reconsideração, com o intuito 
de demonstrar que a causa estava madura para julga-
mento no STJ, não necessitando retornar ao TRF-1. Enfim, 
em decisão prolatada em 5 de abril deste ano, em juízo 
de retratação, o ministro acolheu o agravo e reconhe-
ceu o caráter de vencimento básico desta parcela.

Com essa decisão, a GAT será incorporada ao ven-
cimento básico, passando a incidir sobre essa base de 
cálculo majorada todas as demais parcelas que eram 
pagas na ocasião, a exemplo da Gifa (Gratificação de 
Incremento da Fiscalização e da Arrecadação) e dos 
anuênios. Terão direito à incorporação todos os Audito-
res Fiscais, ativos, aposentados e pensionistas que esti-
veram no cargo entre julho de 2004 e agosto de 2008.

Embora tenha sido proposta antes da unificação das 

A DEN (Diretoria Executiva Nacional) comemora mais 
essa etapa vencida pelos Auditores Fiscais e reitera que 
a conquista é fruto de uma gestão responsável dos pro-
cessos judiciais conduzida pela Diretoria de Assuntos Ju-
rídicos, em parceria com os escritórios contratados.

O presidente do Sindifisco Nacional, Auditor Fiscal 
Claudio Damasceno, destacou o comprometimento da 
DEN com as ações judicias que buscam o reconheci-
mento de direitos dos filiados. 
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entidades, a DEN, em conjunto com os patronos, estu-
dará a extensão da decisão a toda a categoria, assim 
como fez na recente execução da Gifa, devido à legi-
timação constitucional extraordinária do Sindicato. Ain-
da pende de apreciação um Recurso Extraordinário no 
STF (Supremo Tribunal Federal), proposto também pelo 
Sindicato quando houve a decisão desfavorável no TRF-
1. No entanto, esse recurso não tem mais necessidade e 
será pedida a desistência.

De acordo com o 2º vice-presidente do Sindifisco, Au-
ditor Fiscal Luiz Henrique Franca, que acompanha esta 
ação desde quando atuou como diretor jurídico da en-
tidade, entre 2009 e 2013, a notícia é ótima.

“Trata-se de uma vitória excelente, conseguida com 
muita estratégia e com a tomada de decisões corretas 

na contratação de profissionais que pudessem dar o 
andamento desejado. Fico muito feliz em poder passar 
essa ótima notícia aos nossos filiados, pois esta é uma 
ação que poderá beneficiar um número muito grande 
de pessoas e com valores bem significativos. Há alguns 
anos, estamos colhendo os frutos de decisões acerta-
das, como nos 28,86%, nos 3,17%, na Gifa e agora na 
GAT. A DEN e, especialmente, os filiados têm muito que 
comemorar por esse sucesso”, destacou o Auditor Fiscal 
Luiz Henrique Franca.

A DEN, assim que possível, informará por carta os be-
neficiados pela decisão para que sejam adotadas as 
providências necessárias para o início da execução, 
como o cálculo dos valores devidos e a juntada das pro-
curações e dos termos de autorização.

Gifa: prorrogado o prazo de envio da documentação

A DEN informa que os Auditores Fiscais apo-
sentados e os pensionistas contemplados na 
ação judicial que garante a percepção da 
Gifa (Gratificação de Incremento à Fiscaliza-
ção e Arrecadação) têm novo prazo para o 
envio dos documentos necessários para ini-
ciar a ação de execução até 20 de julho. 

O desfecho da ação, que transitou em jul-
gado no dia 4 de abril e beneficia cerca de 
10 mil filiados do Sindicato, foi comemorado 
como uma grande vitória pela DEN, diante 
das tentativas do Governo derrubar a pari-
dade, especialmente a partir da criação da 
GDAT (Gratificação de Desempenho de Ati-
vidade Tributária), em 1999.

Ainda no mês de abril, os Auditores Fiscais 
aposentados e os pensionistas que têm pari-
dade, egressos do ex-Unafisco Sindical, rece-
beram correspondência do Sindifisco Nacio-
nal através da qual se comunicou a decisão 
favorável, garantindo o direito à percepção 
da Gifa, no mesmo percentual pago aos Au-
ditores Fiscais ativos.

O filiado deverá preencher e assinar o ter-
mo de autorização e a procuração, e en-
viá-los juntamente com o comprovante de 
pagamento do boleto bancário e cópia do 
RG e CPF para o Departamento Jurídico, no 
SDS, Conjunto Baracat, 1º andar, salas 1 a 11, 
Asa Sul - Brasília - DF - CEP 70392-900.
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Começa o processo de emissão 
da carteira funcional para 
auditores aposentados

Depois de extensas tratativas e esforços do Sin-
difisco Nacional, os filiados aposentados que 
solicitaram a carteira de identidade funcional 

podem, enfim, comparecer às Unidades de Gestão de 
Pessoas indicadas e disponíveis no site do Sindicato para 
a validação dos dados cadastrais, coleta da impressão 
digital, assinatura da ficha e entrega de foto 3x4.  

A identidade funcional do Auditor Fiscal aposentado 
será permanente, assegurando ao portador o acesso 
ao Ministério da Fazenda e às unidades da Receita Fe-
deral do Brasil.

 X Etapas
No início do ano, o Sindifisco consultou os filiados 

aposentados, por meio de carta, para conhecer o con-
tingente que desejava obter o documento e, desde en-
tão, vem recebendo as cartas-resposta.

No início de maio, a Diretoria de Aposentadoria e 
Pensões encaminhou à Divisão de Administração de 
Pessoas (Diape) da Coordenação Geral de Pessoas 
(Cogep) da Receita Federal do Brasil duas listagens com 
mais de 2.600 nomes de filia-
dos aposentados que devem 
receber a carteira, com deta-
lhamento das Regiões Fiscais a 
que pertencem.

Ao receber as listagens, a 
Cogep encaminhou as fichas 
para todas as Superintendên-
cias que, por sua vez, as re-
meteram às Delegacias da 
Receita Federal. Os Auditores 
Fiscais aposentados que estão 
em Unidades pagadoras do 
INSS, nesse primeiro momento, 
não terão acesso à carteira de 
identidade, porque a Receita 
Federal não dispõe, ainda, das 

informações desses servidores aposentados.
No estágio atual, os filiados que solicitaram a carteira 

de identidade estão sendo chamados a comparecer 
à Unidade de Gestão de Pessoas na Delegacia da sua 
região para validação de dados pessoais e de digitais. 
Esses dados serão consolidados pela Digep (Divisão 
de Gestão de Pessoas) das dez regiões fiscais e envia-
dos para a empresa contratada que vai confeccionar 
os documentos. Em seguida, as cédulas prontas serão 
enviadas novamente às Delegacias, onde o Auditor vai 
receber o documento.

 X Contrato
Em março, o presidente do Sindifisco Nacional, 

Auditor Fiscal Claudio Damasceno e os diretores de 
Aposentadoria e Pensões, Auditores Fiscais Nélia Cru-
vinel e Castelo Bessa, assinaram o contrato com a 
empresa responsável por confeccionar as carteiras 
dos aposentados.

Com a assinatura do contrato, iniciaram-se as trata-
tivas junto à Diape/Cogep para o envio das listagens 



13
CARTEIRA FUNCIONAL

dos filiados que solicitaram a carteira de identidade de 
aposentado.

O contrato assinado estava previsto no Termo de 
Cooperação firmado pelo Sindifisco Nacional com a 
União, através da Secretaria da Receita Federal. Por 
este termo, o Sindicato assume o compromisso de cus-
tear as carteiras de identidade funcional dos Auditores 
Fiscais aposentados e da contratação da empresa para 
a confecção da carteira, conforme modelo previsto no 
Anexo I-C da Portaria RFB 451, de 23 de março de 2010.

 X histórico
Há oito anos, o Sindifisco Nacional começou as nego-

ciações junto à Receita Federal do Brasil para a confec-
ção da carteira de identidade do aposentado e que, 
agora, está se concretizando. 

Desde o início da atual gestão, foram muitas reuni-
ões e debates para o alcance desse objetivo. Para a 
diretora de Aposentadoria e Pensões, Auditora Fiscal 
Nélia Cruvinel, a emissão da carteira funcional aos Au-
ditores aposentados é uma grande conquista para a 
categoria.

“Quando nos aposentamos ficamos sem a iden-
tidade funcional e não temos como nos identificar 
como Auditor Fiscal, inclusive quando nos dirigimos 
aos órgãos da Receita Federal; Isso faz com que nos 
sintamos como “visitantes” na nossa casa, onde tra-
balhamos por tantos anos. Por isso, a Identidade do 
Aposentado, semelhante à do Auditor Fiscal ativo, nos 
devolve a dignidade de sermos Auditores Fiscais da 

Receita Federal e podermos nos 
apresentar como tal”. 

De acordo com o diretor-adjun-
to da Diretoria de Aposentadoria 
e Pensões, Auditor Fiscal Castelo 
Bessa, a emissão da carteira dos 
aposentados representa um pas-
so importante no reconhecimento 
de quem contribuiu decisivamente 
para a valorização do cargo e pelo 
fortalecimento da Receita Federal 
desde a sua criação.

“A emissão da carteira funcional 
para o Auditor Fiscal aposentado 
representa o resgate da identidade 
do próprio aposentado perante o 
órgão ao qual serviu durante longos 
anos na nobre função e o término 
da frustração sentida todas as vezes 
que comparece à sua repartição e 

onde é identificado como um visitante. O Sindifisco Na-
cional se orgulha em estar contribuindo para essa me-
recida valorização do Auditor Fiscal aposentado”, enfa-
tiza Castelo Bessa.

 X Solicitação
O Auditor Fiscal aposentado que ainda não solici-

tou a carteira de identidade  poderá fazê-lo entrando 
em contato com a Diretoria de Aposentadoria e Pen-
sões através do e-mail:  aposentados@sindifisconacio-
nal.org.br.

 X Procedimento
Com a disponibilização pela Cogep das Unidades 

da RFB que estão coletando os dados, o Auditor Fiscal 
aposentado é informado para se dirigir à Unidade de 
Gestão de Pessoas na Delegacia da sua região para 
validação de dados pessoais, recolhimento de assina-
tura e de digitais. O interessado também deve levar seus 
documentos pessoais (RG e CPF), comprovante de en-
dereço (se alterado) e uma foto 3x4, recente e de fundo 
branco - os homens com paletó e gravata. Esses dados 
serão consolidados pela Digep (Divisão de Gestão de 
Pessoas) de cada uma das 10 Regiões Fiscais da RFB e 
enviados no formato criptografado para a empresa que 
confeccionará as carteiras. Em seguida, as cédulas se-
rão enviadas novamente para as Delegacias, onde o 
Auditor Fiscal poderá retirar o documento.
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A Diretoria de Aposentadoria e Pensões alerta que a 
carteira de identidade funcional não pode ser plastifi-
cada. Ela vai ser produzida em material protegido por 
uma película e, também, vai conter uma série de itens 
de segurança para evitar falsificação. No entanto, não 
está previsto na Portaria RFB 451/10 que o documento 
seja emitido junto com porta-documentos ou com bra-
são.

A DEN vê com alegria a realização de mais essa ini-
ciativa em prol dos Auditores Fiscais aposentados. A 
posse da carteira de identidade funcional representa 
mais que reconhecimento e valorização, mas também 
gratidão e respeito para com aqueles que tanto se de-
dicaram à Receita Federal do Brasil. O presidente do 
Sindifisco, Auditor Fiscal Claudio Damasceno, ressalta 
a importância dessa fase de emissão dos documentos 
aos filiados aposentados.

“Trata-se de uma conquista importante para toda a 
categoria.  Em 2009, começamos essa luta junto a Re-
ceita Federal do Brasil. E hoje podemos comemorar esse 
reconhecimento a quem construiu a Receita Federal 
que conhecemos hoje. Parabéns a todos os colegas 
aposentados!”, destaca Claudio Damasceno.

 X Acesse
Os locais onde devem ser feitos os documentos estão 

disponíveis no site www.sindifisconacional.org.br

A emissão da carteira 
funcional para o Auditor Fiscal 

aposentado representa o resgate 
da identidade do próprio 

aposentado perante o órgão ao 
qual serviu durante longos anos 
na nobre função e o término da 
frustração sentida todas as vezes 
que comparece à sua repartição 
e onde é identificado como um 
visitante. O Sindifisco Nacional se 

orgulha em estar contribuindo 
para essa merecida valorização 

do Auditor Fiscal aposentado.

Diretor-adjunto da Diretoria de Aposentadoria e 
Pensões, Auditor Fiscal Castelo Bessa
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Uma nova campanha de mídia foi lançada pelo Sin-
difisco Nacional no dia 7 de junho visando à valorização 
dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil. Durante 
os meses de junho, julho e agosto serão veiculadas peças 
publicitárias na internet, em rádio, TV e em jornal impres-
so, demonstrando a relação entre a sonegação fiscal e 
a corrupção e enfatizado o papel do Auditor Fiscal no 
combate a esses crimes. A campanha terá abrangência 
sobre o Distrito Federal, Rio de Janeiro e São Paulo.

A iniciativa reforça a posição de autoridade dos Au-
ditores, no momento em que as instituições, entre elas a 
RFB, protagonizam grandes operações contra o crime 
organizado no País. Os recursos utilizados na campanha 
são provenientes do fundo de mídia para valorização 
do cargo, arrecadados de cada filiado no valor mensal 
de R$ 10, conforme deliberação da Assembleia Nacio-
nal de 11 de abril de 2017.

Um dos destaques da campanha é a veiculação de 
um vídeo de 30 segundos na TV Globo Brasília (47 inser-

Sindifisco lança nova campanha 
de mídia

ções no intervalo dos jornais Bom dia Brasil e Jornal da 
Globo) e no canal GloboNews, da Globosat (59 inser-
ções no intervalo dos jornais Bom dia Brasil, Jornal das 
Dez e Jornal GloboNews).

O vídeo enfatiza que, juntas, a sonegação fiscal e 
a corrupção resultam no sucateamento de escolas e 
hospitais, na paralisação de investimentos públicos e 
na diminuição da assistência social. “A corrupção e a 
sonegação andam de mãos dadas e precisam ser com-
batidas”, narra o vídeo. “Os Auditores Fiscais da Receita 
Federal do Brasil têm lutado de forma incansável para 
acabar com essas injustiças”.

Um spot com o mesmo teor também está sendo vei-
culado nas rádios de notícias CBN e BandNews FM – no 
DF, RJ e em SP –, com destaque para as inserções no Jor-
nal da CBN 1ª Edição (6h às 9h30) e no Jornal da Band-
News FM, com participação do jornalista Ricardo Boe-
chat (7h às 9h). Ao todo, serão 185 inserções nas duas 
rádios entre junho e agosto de 2017.
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Além disso, um anúncio de meia página foi publica-
do no dia do lançamento da campanha (7/6), no Jornal 
Correio Braziliense, principal veículo de comunicação im-
presso e on-line de Brasília. O trabalho dos Auditores Fiscais 
também ficará em evidência em um outdoor instalado em 
uma das áreas mais movimentadas da capital, por onde 
transitam mais de 100 mil veículos por dia, nas proximida-
des do Aeroporto Internacional Juscelino Kubitschek.

A campanha de mídia se estende, ainda, às redes so-
ciais do Sindifisco Nacional. Um vídeo de um minuto foi 
veiculado no site do Sindicato, no canal da entidade no 
YouTube e na fanpage do Facebook. Somente no Face-
book, a publicação contabilizou 352 mil visualizações, 
3.800 curtidas e 1.900 compartilhamentos. Outros posts 
relacionados à campanha também foram publicados 
na fanpage e no twitter do Sindifisco. Todo o conteúdo 
está disponível no hotsite www.somosauditores.com.br, 
que ressalta o relevante papel dos Auditores Fiscais para 
a sociedade brasileira.

 X Campanhas
As campanhas de valorização do cargo de Auditor 

Fiscal foram intensificadas pela DEN nos últimos meses. 
Em novembro de 2016, quando da tramitação do PL 
5864/16 no Congresso Nacional, que tratava das pautas 
remuneratória e não-remuneratória da categoria, uma 
campanha impactante foi veiculada na rádio, TV e em 
jornais impressos de circulação nacional, demonstran-
do os riscos das mudanças no PL para a Receita Fede-
ral do Brasil e destacando a atuação dos Auditores no 
combate à corrupção.

Mais recentemente, em maio de 2017, o Correio Brazi-
liense publicou suplemento especial, na edição impres-

sa, com a cobertura completa e reportagens 
com os participantes de um grande debate em 
torno da Previdência Social, promovido pelo 
Sindicato em parceria com o jornal no dia 25 
de abril. O suplemento estampou anúncio, de 
página inteira, ressaltando o empenho dos Au-
ditores na luta por um País melhor. Um outdoor 
também foi usado, no mesmo local da nova 
campanha – próximo ao aeroporto de Brasília 
–, para reforçar que a Classe é responsável pela 
quase totalidade da arrecadação federal. Am-
bas as iniciativas foram pagas com recursos do 
fundo de mídia.

Em fevereiro de 2017, ainda em decorrência 
da Reforma Previdenciária proposta pelo Go-
verno (PEC 287), o Sindifisco Nacional divulgou 

um vídeo na internet (site, YouTube e redes sociais), 
denunciando a falácia no discurso de déficit da Previ-
dência alardeado pelo Executivo. No início de julho, a 
publicação já somava mais de 84 mil visualizações no 
YouTube e 1,4 milhão no Facebook, com 31 mil curtidas 
e 83 mil compartilhamentos.
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acONteceU

 X Gat
Os filiados beneficiados pela ação da GAT, transi-

tada em julgado no dia 5 de julho, devem descon-
siderar eventuais correspondências recebidas pela 
Anfip propondo o ingresso de ação de execução por 
intermédio do escritório Aline Melo Franco & Advo-
gados Associados. O envio das cartas foi considera-
do pelo Sindifisco Nacional uma atitude reprovável, 
irresponsável e temerária. Em comunicado à Classe, 
a DEN ressalta que o Sindicato é a entidade legítima 
para propor a execução e sua condução por tercei-
ros pode acarretar sérios prejuízos processuais e finan-
ceiros aos exequentes.

 X Sancionado 
A mais longa Campanha Salarial do Sindifisco Na-

cional foi consagrada, no dia 10 de julho, pela publi-
cação da Lei nº 13.464/17, que sancionou a MP 765/16 
e implementou, definitivamente, o reajuste da cate-
goria. No tocante às carreiras da RFB, o presidente 
da República vetou apenas os parágrafos 5º, 6º e 7º 
do artigo 6º (que tratavam da aplicação do Bônus 
de Eficiência aos Auditores Fiscais com mandato de 
conselheiro do Carf – Conselho Administrativo de Re-
cursos Fiscais).

 X Memória
Um grupo de Auditores Fiscais aposentados se reu-

niu em Brasília, no dia 4 de julho, para a exibição do 
pré-lançamento do documentário “Memória Sindi-
fisco – A conquista da paridade na Constituição de 
1988”, produzido pela TV Sindifisco. A produção re-
monta a trajetória vitoriosa dos Auditores Fiscais res-
ponsáveis pela empreitada política que resultou na 
consolidação dos parágrafos 4º (paridade) e 5º (inte-
gralidade) do artigo 40 da Constituição. A apresen-
tação foi prestigiada por dirigentes do Sindicato, do 
Mosap, do Sinait e da Unafisco Nacional.

 X Desembaraçando
O RPC (Regime de Previdência Complementar) e a 

Funpresp foram tema do programa “Desembaraçando”, 
apresentado no dia 11 de julho com transmissão “ao vivo” 
pela TV Sindifisco. A iniciativaobjetivou sanar dúvidas 
quanto às vantagens e às desvantagens do modelo de 
previdência oferecido pelo Governo para complemen-
tação do Regime Próprio (RPPS). Participaram os Audito-
res Fiscais Ricardo Pena (diretor-presidente do Funpresp-
-Exe), Mário Pinho (ex-vice-presidente do Sindifisco e 
presidente da Comissão do Conaf2017) e Alcides Souza 
Pinto (especialista em Previdência Social).

 X Censura 
O Sindifisco Nacional participou, no dia 11 de julho, 

de reunião na Câmara dos Deputados para tratar da 
censura sofrida pelo presidente da Unafisco, Auditor 
Fiscal Kleber Cabral. O dirigente responde a Processo 
de Apuração Ética por ter concedido entrevista ao jor-
nal El País a respeito da existência de uma lista de Pes-
soas Politicamente Expostas no Brasil. Na presença de 
parlamentares e representantes de outras entidades 
sindicais, o vice-presidente do Sindifisco, Luiz Henrique 
Franca, cobrou explicações de Rachid e enfatizou que 
Kleber Cabral apenas manifestou opinião divergente 
da instituição.

 X Conaf2017 
Se encerra no dia 31 de julho o prazo para inscri-

ção de Teses e Propostas de Alteração Estatutária 
para o Conaf2017, que será realizado no Rio de Janei-
ro, entre os dias 15 e 20 de outubro. Os filiados devem 
encaminhar os documentos, como arquivo anexo e 
de acordo com as regras previstas no regulamento 
específico, para o email comissaoconaf2017@sindifis-
conacional.org.br. Confira no site www.conaf.org.br 
os temas escolhidos para esta edição  e outras infor-
mações sobre o evento.
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