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EDITORIAL

Em clara afronta à 
lei e à morosidade, 
a MP 805 propõe 
o adiamento de 

reajustes legalmente 
instituídos

Tempos difíceis
A postura adotada pelo Governo, no que diz respeito ao es-

facelamento de direitos sociais, tem causado estarrecimento e 
grande desconforto à Classe trabalhadora. Ao passo que defen-
de um aberrante pacote anticrise, o Executivo demonstra apa-
rente descompromisso com a estabilidade do serviço público, 
e, no particular, com os Auditores Fiscais, o que levou a Classe 
a deflagrar nova greve, no início de novembro, em resposta à 
morosidade na regulamentação do Bônus de Eficiência institu-
ído pela Lei 13.464/17. Nesse contexto de luta e de resignação 
da categoria, surge um novo ataque aos servidores públicos, em 
forma de Medida Provisória.

Em clara afronta à lei e à moralidade, a MP 805/17 propõe, 
entre outras medidas, o adiamento de reajustes legalmente ins-
tituídos – após longas e exaustivas campanhas salariais – e o au-
mento, de 11% para 14%, da contribuição previdenciária. Nesta 
edição do Integração, a Revista traz os prejuízos da proposta 
para os Auditores Fiscais, que correm o risco de ter os reajustes 
da Lei 13.464/17 implementados somente em 2019, e detalha 
como o Sindifisco Nacional tem denunciado o contrassenso da 
política fiscal do Governo e se mobilizado, dentro e fora do Con-
gresso, para combater a MP.

Também sob o prisma de valorização do cargo de Auditor 
Fiscal, esta edição traz reportagem sobre uma auditoria do Tri-
bunal de Contas da União que dimensionou a defasagem de 
servidores na Receita Federal do Brasil: um problema há anos 
denunciado pelo Sindifisco, que prejudica a atuação da Classe 
e impacta negativamente na arrecadação federal. O texto ex-
plica como a carência de servidores das carreiras de apoio – e 
a inércia do Governo quanto à recomposição dos quadros – tem 
provocado desvios de função, redução nas fiscalizações e au-
mento do custo operacional da RFB.

O Integração abre espaço, ainda, para as discussões do Co-
naf2017, centradas, essencialmente, na autoridade do Auditor 
Fiscal. O maior evento da categoria reuniu 856 filiados entre os 
dias 16 e 20 de outubro, no Rio de Janeiro. Os delegados anali-
saram mais de 500 páginas de documentos e aprovaram 12 pro-
postas de alteração estatutária e 36 teses temáticas, que norte-
arão estratégias e ações da Classe nos próximos anos.

 

Boa  Leitura!
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Auditoria do TCU confirma 
defasagem de Auditores Fiscais 
na atividade fim

Há muito o Sindifisco Nacional vem criticando a 
falta de critério na alocação dos quadros de Au-
ditores Fiscais da Receita Federal do Brasil. A de-

fasagem observada cotidianamente nas unidades da 
RFB, especialmente na área de fiscalização, foi compro-
vada por uma auditoria realizada pelo TCU (Tribunal de 
Contas da União). O relatório, levado a plenário no dia 
27 de setembro, apontou que as deficiências na lota-
ção dos Auditores resultam no desvio de função, na 
diminuição da força operacional na atividade 
fim, na queda da arrecadação federal e no 
aumento, por processo de trabalho, do cus-
to de funcionamento da Receita Federal.

A auditoria feita pela Secretaria de 
Fiscalização de Pessoal (Sefip) do 
TCU, entre 2015 e 2016, objetivou 
verificar a “metodologia de di-
mensionamento e alocação 
da força de trabalho na RFB”, 
mensurar a eficiência entre 
DRF (Delegacias da Receita 
Federal) selecionadas pela 
pesquisa e identificar as cau-
sas de eventuais ineficiências. 
Com isso, buscou-se oferecer 
subsídios para uma melhor distri-
buição dos recursos humanos.

Um dos principais motivos para a 
intervenção do Tribunal foi a constata-
ção de que houve queda nas receitas ad-
ministradas pela RFB a partir de 2008. Embo-
ra a arrecadação nominal tenha registrado 
aumento progressivo – partindo de R$ 676 bi-
lhões em 2008 para R$ 1,15 bilhão em 2014 –, 
a participação percentual da receita no PIB 
(Produto Interno Bruto) apresentou redução 
no período, com exceção apenas para os 
anos de 2011 e 2013. As riquezas produzidas 

por Ricardo Cassiano
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pelo país deveriam naturalmente refletir no aumento da 
arrecadação, mas o que se verificou foi uma clara ten-
dência de queda nos seis anos anteriores. “Há que se 
identificar quais as prováveis causas associadas a esse 
comportamento da receita”, concluiu a Sefip.

A equipe do TCU reconheceu que a atividade eco-
nômica e as alterações na legislação tributária são fa-
tores que podem impactar na arrecadação. Mas, com 
base em levantamentos anteriores do próprio Tribunal, 
decidiu investigar se possíveis ineficiências nos proces-
sos da RFB poderiam ser provocadas pela má distri-
buição de recursos humanos. Partindo da premissa de 
que a redução da força de trabalho de um órgão tem 
relação direta com a sua capacidade operacional, a 
auditoria acabou por constatar o que se previa: faltam 
servidores nas unidades da Receita Federal, composta 
44% por Auditores Fiscais. “Desde a Super Receita, cria-
da em 2007 com a fusão dos cargos de Auditores da 
Previdência e da Receita Federal, os quadros diminuí-
ram drasticamente”, relembra o presidente do Sindifisco 
Nacional, Auditor Fiscal Claudio Damasceno.

Para ampliar o alcance da pesquisa, a auditoria do 
TCU foi realizada no âmbito de 103 DRFs, por meio de 
distribuição de questionários aos delegados e delega-
dos adjuntos, com cem questões objetivas e seis discur-
sivas. Além disso, quatro DRFs (Porto Alegre, Fortaleza, 
Uberaba e Uberlândia) foram selecionadas para verifi-
cação in loco das condições de trabalho de cada um 
dos processos analisados, contemplando – por deman-
darem maior intervenção humana – a fiscalização, o 
atendimento ao contribuinte, a análise de compensa-
ções pendentes e o acompanhamento de ações judi-
ciais (crédito sub judice).

 X Resultados 
Ao fim dos trabalhos, a equipe do TCU apontou di-

versas falhas na composição dos quadros. De acor-
do com o relatório, apresentado pelo ministro Aroldo 
Cedraz, o número de servidores tem diminuído, ano a 
ano, sem a reposição necessária para cumprimento 
das metas institucionais. Neste ponto, delegados, che-
fes de serviços, Auditores e servidores administrativos 
foram unânimes em apontar distorções. “A força de 
trabalho da RFB não está bem dimensionada, o que 
pode gerar reflexos em sua capacidade operacional 
e, consequentemente, resultar em queda de arreca-
dação tributária e em mau atendimento à sociedade”, 
citou o relator.

Com relação ao cargo de Auditor Fiscal, os dados 

mostraram que a situação é crítica, principalmente, na 
área de fiscalização, onde 3.050 Auditores fazem um 
trabalho que demandaria a atuação de 6.078 fiscais: 
o dobro da atual força de trabalho. “Sem dúvida que 
essa redução, associada à tendência de aposentado-
rias ao longo dos anos, trouxe e vai trazer sérios proble-
mas para a administração tributária federal”, comentou 
o presidente Claudio Damasceno. Enquanto a redução 
total do número de Auditores ativos foi de 16% nos últi-
mos cinco anos, o percentual dos que atuam na fiscali-
zação caiu 26% no mesmo período.

Não por acaso, quase 94% dos delegados entrevis-
tados confirmaram que a redução dos cargos afetou 
diretamente as fiscalizações das Delegacias da Recei-
ta Federal. O relatório do TCU também reconheceu a 
distorção ao observar que a fiscalização tem proce-
dimentos e tempos bem definidos que permitem o di-
mensionamento, com precisão, dos recursos humanos 
necessários. “Portanto, a redução do número de audi-
tores-fiscais nesse processo tem impacto significativo em 
sua eficiência”, apontou o estudo.

Embora admita que a falta de lotação ideal seja um 
problema comum na Administração Pública, a audito-
ria apontou agravantes na Receita Federal do Brasil, 
como a falta de gestão sobre servidores administrati-
vos, que são contratados e mantidos por terceiros, o 
que dificulta a recomposição. Um dos principais pro-
blemas, no entanto, é o desvio de função decorrente 
da insuficiência de servidores. Em várias DRFs, foi cons-
tatado que Auditores Fiscais também fazem trabalhos 
administrativos, prejudicando sua atuação na ativida-
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de fim e provocando aumento no custo operacional 
por processo de trabalho – na medida em que profis-
sionais extremamente qualificados se vêem forçados 
a gastar tempo e energia com atividades de menor 
complexidade.

Neste ponto, o relatório faz clara menção à dis-
tinção dos cargos de Auditor Fiscal e de analista tri-
butário, ao citar os desvios de função na atividade 
fiscalizatória. “Note-se que o processo de trabalho 
‘fiscalização’ contém eta-
pas que são de atribuição 
legal e exclusivas de au-
ditores-fiscais, no entanto, 
há tarefas administrativas 
que podem ser realizadas 
por analistas-tributários e/
ou por administrativos”, 
diz o texto. “Não obstante, 
deve-se considerar ainda 
que há a possibilidade de 
distribuir tarefas adminis-
trativas a servidores dos 
cargos administrativos e 
de analista-tributário, ma-
ximizando a disponibiliza-
ção dos auditores-fiscais 
no processo de fiscaliza-
ção, para as atividades 
legais a este cargo atribu-
ídas”, conclui.

A auditoria mostrou, ain-
da, que as constantes al-
terações na legislação tri-
butária e as conseqüentes 
modificações nos sistemas 
automatizados deman-
dam uma capacitação 
contínua dos servidores, o 
que não tem ocorrido de 
forma eficiente. Além disso, os entrevistados demonstra-
ram insatisfação com a desatualização de manuais e 
de sistemas de informática, que tem provocado morosi-
dade nos processos de fiscalização.

 X Recomendações 
Diante das constatações da Sefip, o Tribunal de 

Contas recomendou à administração que “aprimore o 
planejamento de sua força de trabalho”, elabore um 
plano de capacitação que possibilite “respostas mais 

rápidas às alterações legislativas” e crie indicadores 
para mensurar a eficiência dos processos da RFB. Ou-
tras duas recomendações visam agilizar a elaboração 
e atualização dos manuais de procedimentos e otimi-
zar o processamento de dados relativos aos contribuin-
tes e aos tributos, por meio do aprimoramento dos sis-
temas automatizados.

O plenário do TCU também determinou que a Secre-
taria da Receita Federal do Brasil e a SPOA (Subsecre-

taria de Planejamento, Or-
çamento e Administração) 
do Ministério da Fazenda 
encaminhem ao Tribunal, 
em até 90 dias, um plano 
de ação especificando 
quais recomendações se-
rão adotadas – e como 
será a implementação – e 
apresentando as justifica-
tivas para as recomenda-
ções que, eventualmente, 
não forem atendidas.

A DEN (Diretoria Exe-
cutiva Nacional) reitera 
seu entendimento de que 
a busca pela plena efici-
ência nos procedimentos 
da RFB passa, necessa-
riamente, pela alocação 
exclusiva dos Auditores 
Fiscais na atividade fim 
e nas chefias, proporcio-
nando uma fiscalização 
mais ampla e abrangen-
te. Desta forma, caberia 
apenas aos servidores ad-
ministrativos o desempe-
nho, seja nas atividades 
meio ou nas tarefas de 

apoio, das funções que lhes são naturalmente reserva-
das pela legislação.

O presidente do Sindifisco enfatiza que, diante das 
distorções apontadas pelo Sindicato e confirmadas pelo 
TCU, cabe ao Governo e à administração refletir sobre 
o fortalecimento do fisco brasileiro e implementar ações 
concretas neste sentido. “Nós entendemos que está na 
hora de se pensar numa administração tributária forte, 
e isso não se faz sem a recomposição dos quadros ad-
ministrativos de apoio da RFB e sem a valorização do 
cargo de Auditor Fiscal”, finalizou Claudio Damasceno.

Nós entendemos que 
está na hora de se pensar 

numa administração 
tributária forte, e isso 

não se faz sem a 
recomposição dos 

quadros administrativos 
de apoio da RFB e sem a 
valorização do cargo de 

Auditor Fiscal

Claudio Damasceno - Presidente do Sindifisco 
Nacional
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MP 805: Auditores Fiscais dizem 
não à manobra do Governo 

Não bastasse a demora no cumprimento das 
promessas decorrentes da Campanha Salarial, 
incluindo a regulamentação do Bônus de Efici-

ência e as progressões no cargo, o Executivo deu um 
golpe ainda mais duro ao editar a MP (Medida Provisó-
ria) 805/17, que posterga o início do pagamento do re-
ajuste no vencimento básico concedido aos Auditores 
Fiscais da RFB (Receita Federal do Brasil) e outros car-
gos estratégicos do serviço público. O percentual que 
deveria começar a ser pago em janeiro de 2018 fica 
previsto para ter início somente em 2019. No que diz res-
peito aos Auditores, os reajustes concedidos pela Lei nº 
13.464, de 10 de julho de 2017, de 4,75% para 2018 e 4,5% 
para 2019, seriam postergados, respectivamente, para 
os anos imediatamente posteriores. 

Outro aspecto impactante na medida é o aumento 
da alíquota da contribuição previdenciária que, se a 
medida for convertida em Lei, passará de 11% para 14% 
sobre o valor do vencimento básico que exceder o teto 
do RGPS (Regime Geral de Previdência Social), cujo pre-
visão para 2018 é de R$ 5.779,31. 

A MP foi mais um fator que se somou ao descaso do 
Governo com os Auditores Fiscais. O presidente do Sin-
difisco Nacional, Cláudio Damasceno, enfatizou que as 

ações do Sindicato não vão ficar res-
tritas ao trabalho parlamentar. “Para 
além da apresentação de emendas 
e do trabalho específico que vamos 
realizar junto às demais entidades 
representativas das carreiras afetas 
pela MP, também estamos alinha-
dos nas providências judiciais junto 
com o Fórum Nacional Permanente 
das Carreiras Típicas de Estado”, in-
formou o presidente. 

Além dos Auditores Fiscais, outros 
11 cargos serão atingidos pela MP. 
Sob o argumento de que é neces-
sário buscar o equilíbrio das contas 
públicas, o Governo transfere sua 
responsabilidade para os servidores 

públicos, passando por cima de um longo e exaustivo 
processo de negociação das carreiras típicas de Estado. 

A medida, na prática, representa uma expressiva re-
dução na remuneração dos servidores afetados, ativos, 
aposentados e pensionistas, e uma injustiça, pois o ser-
vidor público é penalizado com a cobrança excessiva 
de contribuições previdenciárias.

 X Mãos dadas com grande capital
Enquanto o servidor público é penalizado com a co-

brança excessiva de contribuições previdenciárias de um 
lado, o Governo Federal lança mão de renúncias de re-
ceitas previdenciárias que excedem em muito a previsão 
de arrecadação com a elevação de alíquotas da con-
tribuição previdenciária dos servidores públicos federais. 

As renúncias de receitas previdenciárias com a deso-
neração da folha de pagamento e as renúncias decor-
rentes da isenção da Contribuição Previdenciária Patro-
nal para as entidades beneficentes de assistência social 
são exemplos da política equivocada do Governo. A 
desoneração da folha de pagamento representou uma 
renúncia fiscal de R$ 77,9 bilhões de 2012 a 2016 . Atual-
mente, cerca de 40 mil empresas de mais de 50 setores 
da economia se beneficiam do programa.

por Cristina Fausta
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Devido às políticas que beneficiaram claramente os 
empresários, que não trouxeram melhorias em termos de 
crescimento do emprego e impuseram perdas de recei-
tas importantíssimas para o Tesouro Nacional, o Governo 
Federal impõe a busca de receitas de que necessita tri-
butando ainda mais o servidor público, esse que é funda-
mental para o funcionamento da máquina pública. 

O Sindifisco Nacional tem feito o bom combate às ini-
ciativas que lesam os direitos e conquistas da catego-
ria, sem perder de vista que a busca do equilíbrio das 
contas é fundamental para o país. Por diversas vezes, o 
Sindicato tem apontado que existem diversas alternati-
vas dentro do próprio Sistema Tributário Nacional para 
incrementar a arrecadação e, assim, fazer frente ao dé-
ficit fiscal. Entre outras, a tributação de lucros e dividen-
dos; a tributação da remessa de lucros para o exterior; 
a extinção dos juros sobre o capital próprio; e o IPVA 
sobre aeronaves da aviação executiva e embarcações 
de esporte e lazer. Estima-se, segundo levantamento do 
Sindifisco Nacional, que as medidas, se postas em prá-
tica, teriam implicado, anualmente, em um aporte de 
recursos estimado de R$ 36,9 bilhões. 

 X Audiência Pública 

No dia 9 de novembro, o diretor de Assuntos Parla-
mentares do Sindifisco Nacional, Auditor Fiscal Devanir 
Oliveira, participou da audiência pública que deba-
teu a MP 805/2017, realizada pela Comissão Senado do 
Futuro, no Senado Federal. Na oportunidade, o diretor 
apresentou dados do estudo técnico produzido pelo 
Sindicato, que mostram os efeitos negativos da MP 805 
aos servidores públicos.

“O Governo tenta, mais uma vez, transferir para os 
servidores e para o serviço público o peso da crise eco-
nômica no país. O anúncio das medidas que visam ao 
ajuste fiscal do Executivo é um verdadeiro pacote de 
maldades. Os Auditores Fiscais não irão permitir esse ab-
surdo”, ressaltou Devanir Oliveira. 

O diretor destacou que o aumento da contribuição 
previdenciária para 14%, somado à postergação do re-
ajuste e à inflação prevista para 2018, implicará numa 
perda real para o Auditor Fiscal, ao final do próximo ano, 
de aproximadamente 11,55% em sua remuneração.

 X Emendas
Parlamentares de diferentes partidos na Câmara 

dos Deputados protocolaram 255 emendas à Medi-
da Provisória 805/17. A pedido do Sindifisco Nacional, 
foram apresentadas emendas pelos deputados Rô-
ney Nemer (PP/DF), Paulo Teixeira (PT/ SP), Rogério 
Rosso (PSD/DF) e Gilberto Nascimento (PSC/SP). A 
numeração de cada uma delas pode ser conferida 
logo abaixo:

20, 34, 93 e 215:   Suprimem os artigos 1 a 39, os quais 
postergam por um ano os efeitos dos aumentos a di-
versas categorias do serviço público (dentre as quais, 
os Auditores Fiscais da Receita Federal, no art. 4º).

21, 36, 94 e 253:   Suprimem os artigos 37, 38 e 40, 
que aumentam a alíquota de contribuição do servi-
dor civil efetivo da União para o Plano de Segurida-
de Social (de 11% para 14%), incidindo-se esse acrés-
cimo de 3% sobre a parcela que ultrapassar o teto de 
benefícios do Regime Geral de Previdência Social.

22, 35, 92, 136 e 252:  Alteram as tabelas constan-
tes da MP, para que o aumento seja postergado por 
apenas 6 meses, garantindo-se, assim, que a vigên-
cia e eficácia dos reajustes seja mantida no mesmo 
exercício. 

O prazo para apresentação de emendas foi de seis 
dias úteis, contando a partir de 1º/11. Mas o feriado 
de finados no meio desse período dificultou bastante 
o processo de propositura de alterações e supressões 
no texto original. “É preciso agradecer aos deputa-
dos parceiros que nos apoiaram nessa empreitada. 
Destacamos a especial colaboração do deputado 
Gilberto Nascimento, que, mesmo em São Paulo, as-
sinou as emendas e providenciou, via assessores, o 
protocolo das mesmas em Brasília, em tempo hábil”, 
destacou a diretora-adjunta de Assuntos Parlamen-
tares, Maíra Giannico.
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Tecnologia, organização e 
trabalho marcam maior evento 
da categoria 

O Rio de Janeiro foi sede do evento mais importan-
te dos Auditores Fiscais, o Conaf 2017 (Congresso 
Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Fede-

ral do Brasil). Do dia 15 a 20 de outubro, delegados e ob-
servadores de todo o país estiveram reunidos para traçar 
medidas que nortearão o rumo da Classe e do Sindifisco 
Nacional para os próximos anos. 

Nesta edição, o evento teve como tema a “Autorida-
de Administrativa Tributária e Aduaneira”.  O Congresso é 
o encontro mais aguardado pela Classe. É através dele 
que a categoria pode se manifestar, de forma mais efe-
tiva, apresentando propostas sobre aquilo que entende 
como importante para ser planejado nos três anos se-
guintes à realização do congresso. 

Os números do Conaf 2017 surpreendem. O evento 
contou com a presença de 856 Auditores Ficais, entre 
delegados e observadores. Foram cinco dias de inten-
so trabalho, mais de 60 horas de atividades - entre deli-

berações e debates em grupo, mais de 500 páginas de 
documentos analisadas, 50 profissionais - entre técnicos, 
administrativo, jornalistas, advogados - trabalhando nos 
bastidores do evento. 

Segundo o presidente da Comissão Organizadora do 
Conaf 2017, Auditor Fiscal Mário Pinho, o Congresso co-
meçou a ser planejado há um ano e tudo ocorreu como 
foi programado, sem nenhum problema. 

“A Comissão Organizadora trabalhou intensamente 
para fazer um evento organizado, moderno, com a vo-
tação e os documentos disponibilizados em meio digital. 
Tivemos um Congresso muito positivo, tenho certeza que 
desse evento a categoria vai levar uma experiência não 
só para o próximo Conaf, mas para as atividades que os 
Auditores Fiscais desempenham”, enfatizou Mário Pinho.

O Conaf deste ano contou com uma grande novida-
de: um novo sistema de votação. Um aplicativo foi criado 
para substituir a ferramenta atual de votação eletrônica, 

por Eduardo Moura
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que era utilizada nos Congressos anteriores e também 
nas reuniões do CDS (Conselho de Delegados Sindicais). 
Cada delegado recebeu um tablet, já com o dispositivo 
instalado. Todas as votações da Teses e Propostas foram 
realizadas através do aplicativo. Um sistema rápido, prá-
tico, confiável e aprovado pelos delegados.

“Foi muito fácil e prático manusear o aplicativo. Com 
essa ferramenta nós deixamos de carregar aquele mon-
te de papel, sem contar que as buscas ficaram bem 
mais fáceis. O aplicativo facilitou muito, especialmente o 
voto”, destacou a Auditora Fiscal, da DS/Mato Grosso do 
Sul, Yone Oliveira.

Segundo o presidente da Mesa Diretora do Conaf, Au-
ditor Fiscal Guilherme Cazumba, o novo sistema, além de 
confiável, agilizou as votações.

“O sistema eletrônico ajudou muito a dinamizar a vo-
tação. Nesse Conaf, foi possível votar as Teses Temáticas 
e as Propostas Estatutárias de forma mais rápida, organi-
zada e confiável ”, disse.

O presidente do Sindisco Nacional, Auditor Fiscal Cláu-
dio Damasceno, elogiou a participação dos Auditores no 
Conaf 2017. 

“Além de trazer inovações tecnológicas, como o apli-
cativo desenvolvido pelo próprio Sindicato para as vo-
tações, mais uma vez o Conaf conseguiu encerrar com 
todas as Propostas de Alterações Estatutárias e Teses Te-
máticas votadas, o que demonstra o envolvimento de 
todos os participantes”.   

 X Teses e Propostas
Divididos em 14 Grupos de Trabalho, os Auditores Fiscais 

analisaram e aprovaram nos grupos 31 Propostas Estatu-
tárias e 36 Teses Temáticas. Dessas o plenário aprovou to-
das as Teses Temáticas e 12 Propostas Estatutárias.  Os te-
mas das Teses estavam relacionados a discussões sobre a 

autoridade do Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil, 
reforma tributária, seguridade social e atuação sindical. 

De acordo com o regimento interno do Conaf, antes 
de votados na Assembleia Geral, todos os documentos 
aprovados no Congresso serão analisados pela Comis-
são de Sistematização do evento, que trabalhará na par-
te de revisão da redação e na parte técnica do conteú-
do aprovado. A Comissão tem até o dia 31 de janeiro de 
2018 para encaminhar os documentos para a Comissão 
de organização do Congresso.

 X Votação
Uma das propostas aprovadas foi a inclusão no Esta-

tuto de um dispositivo, cuja redação determina que, no 
ano de eleição para Presidente da República, o Sindica-
to organizará lista tríplice para o cargo de Secretário da 
Receita Federal do Brasil.

A proposta é de coautoria dos Auditores Fiscais Luiz 
Bomtempo, da DS/Brasília, Luís Augusto C. de Mesquita, 
da DS/Porto Alegre, Carlos Alberto Pacheco, da DS/Belo 
Horizonte, e Dagoberto da Silva Lemos, da DS/Salvador. 
Segundo o autor da proposta Luiz Bomtempo, a importân-
cia da inserção dela na Carta maior da entidade visa dar 
regularidade e evitar fazer do processo um meio para pro-
mover desgastes entre a Classe e a Administração da Re-
ceita Federal, principalmente, em momentos de conflitos.

“A lista tríplice sempre foi proposta em momentos inde-
vidos, em período que estava ocorrendo algum embate 
entre a administração e o sindicato. Com a proposta, a 
intenção é apresentar os nomes dos candidatos a secre-
tário no período próximo da eleição para presidente da 
República, assim, conseguindo atingir o objetivo da Clas-
se e sem banalizar a lista”, explica Luiz Bomtempo.

O sistema seletivo para composição da Lista Tríplice 
tem por objetivo a busca de um perfil para o secretário 



12
conaf 2017

da Receita Federal do Brasil que se aproxime, o máximo 
possível, de um tipo ideal de titularidade, bem definido e 
mais adequado à organização, combinado a um con-
junto de compromissos firmados dentro de um marco 
transparente, constituído de pressupostos ao exercício 
ético da autoridade fiscal, no contexto de reafirmação 
continuada da democracia e do controle social das ins-
tituições republicanas. 

“O objetivo é institucionalizar a lista tríplice, colocar 
uma periodicidade e inserir na agenda do Sindifisco Na-
cional. A ideia é que, assim, a categoria tenha mais força 
para indicar e emplacar o candidato no momento exato, 
sem ter muito desgastes”, completa o autor da proposta. 

 X Regras
De acordo com o texto aprovado, na primeira reunião 

do CDS (Conselho de Delegados Sindicais) do ano de 
eleição para presidente da República, a DEN (Diretoria 
Executiva Nacional) apresentará minuta de regulamen-
to da lista tríplice para ser analisada e aprovada. Junta-
mente com a lista tríplice, a DEN entregará um caderno 
com propostas para aprimoramento do Sistema Tributá-
rio Brasileiro e para a gestão da Secretaria da Receita Fe-
deral do Brasil aos candidatos a Presidente da República. 
Esse documento, será produzido com base nos seminá-
rios realizados pelo Sindifisco, nas teses e notas aprovadas 
no Conaf e também nos debates ocorridos nos CDS. Vale 
lembrar que o Sindicato tem experiência na apresenta-
ção da lista tríplice. A última indicação realizada pela 
categoria ocorreu em 2015.  

 X Segundo turno
O plenário aprovou também a proposta do segun-

do turno das eleições da DEN (Diretoria Executiva Na-
cional). O texto é de autoria dos Auditores Fiscais Paulo 
Roberto Ferreira, da DS/Goiânia, e Ricardo Skaf, da DS/
Goiânia. 

Segundo a proposta, quando houver mais de duas 
chapas concorrendo à DEN e nenhuma delas alcançar 
maioria absoluta na primeira votação, será realizado se-
gundo turno de votação - na primeira quinzena do mês 
de novembro. A regra já estará vigente para as próxi-
mas eleições, em 2018.  Atualmente, segundo o estatuto 
do Sindifisco Nacional, é declarada vencedora a cha-
pa que obtiver o maior número de votos válidos.  

Para a DEN, a aprovação dessa proposta é um impor-
tante passo na questão da democracia do Sindicato. A 
exemplo do Conaf de 2014, quando foi implementado 

a eleição digital para a escolha da Diretoria Executiva e 
das Delegacias Sindicais, a medida fortaleceu o proces-
so democrático do Sindicato. 

Sem dúvida, a aprovação do segundo turno no Con-
gresso caminha no mesmo sentido de alinhar as ques-
tões que valorizam a democracia da entidade e ofere-
çam ao mesmo tempo possibilidades de que o processo 
democrático seja estendido ao maior número de pes-
soas.

  

 X carta do rio de janeiro
Outro documento aprovado pelo Plenário foi a “Carta 

do Rio de Janeiro”, que contempla os principais pleitos 
dos Auditores Fiscais. Como legado do Conaf2017, o texto 
defende, essencialmente, a valorização dos Auditores e 
a adoção de medidas pelo Governo e pela administra-
ção da RFB que visem a justiça social e fiscal e a prote-
ção à Seguridade Social.

 A Carta, destinada a toda a sociedade brasileira, trata 
de diversos temas defendidos pelo Sindifisco, como o fim 
da impunibilidade aos crimes contra a Ordem Tributária; 
a relação entre a valorização do cargo de Auditor Fiscal 
e o combate à corrupção; o retorno do Regime Próprio 
(RPPS) com integralidade e paridade, em substituição à 
Funpresp; o fim  da contribuição previdenciária para apo-
sentados e pensionistas; o reforço na atuação da Adua-
na, como instrumento efetivo da soberania nacional, e a 
regulamentação do adicional de fronteira, das progres-
sões e do Bônus de Eficiência para os Auditores Fiscais.

 X Revista 
As teses e propostas de alteração estatutária aprovadas 

pelo Congresso, depois de referendadas pela categoria 
em Assembleia Nacional, serão reapresentadas à cate-
goria em uma revista. A ideia da organização do evento 
atende a mais uma demanda dos Auditores Fiscais. 

 X TV Sindifisco 
Todos as deliberações realizadas no plenário do Conaf 

foram gravadas na íntegra. Os vídeos podem ser assis-
tidos no canal do Sindifisco Nacional no youtube. Além 
das votações, os filiados também podem conferir todas 
as reportagens produzidas pela equipe de jornalismo da 
TV Sindifisco. 

Acesse: www.youtube.com/sindifisconacional
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 X Ação dos 28,86%
Filiados de diversas regiões do País têm recebido cor-

respondência, da Seção Judiciária de Alagoas, com 
intimação para o pagamento de honorários de sucum-
bência na ação dos 28,86% dos ex-fazendários. As car-
tas precatórias informam que o débito deve ser pago, 
no prazo de 15 dias, sob pena de incidência de multa. 
A DEN (Diretoria Executiva Nacional) esclarece, a prin-
cípio, que os filiados não devem efetuar o pagamento 
sem antes entrar em contato, para esclarecimentos, 
com o Departamento Jurídico do Sindicato. A recomen-
dação busca evitar que haja pagamento em duplicida-
de de débitos já liquidados ao longo da tramitação dos 
processos judiciais.

 X Congresso OAB
O diretor de Defesa Profissional do Sindifisco Nacional, 

Auditor Fiscal Dagoberto da Silva Lemos, participou, dia 
26 de setembro, do VI Congresso Nacional de Direito 
Marítimo, Portuário e Aduaneiro, em Recife. O evento 
foi realizado pela OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) 
de Pernambuco. Especialistas de todo o Brasil apresen-
taram o cenário de infraestrutura dos portos do Estado. 
Na ocasião, Dagoberto participou do painel: Direito 
Aduaneiro. Em sua apresentação, ele ressaltou pontos 
importantes do trabalho desenvolvido pela categoria 
nas Aduanas, falou sobre o Direito Penal e destacou o 
aparelhamento da Receita Federal do Brasil.

 X Créditos recebíveis
A diretora-adjunta de Assuntos Parlamentares, Audi-

tora Fiscal Maíra Giannico, esteve na reunião da CDH 
(Comissão de Direitos Humanos e Legislação Partici-
pativa) do Senado, que debateu a securitização de 
créditos recebíveis. A audiência pública fez parte do 
programa do Seminário Internacional sobre “Esquema 
Financeiro Fraudulento e Sistema da Dívida — Criação 
de ‘Estatais não Dependentes’ para securitizar Dívida 
Ativa e lesar a sociedade”, que foi realizado em Brasília, 
com apoio do Sindifisco Nacional, entre outras entida-
des nacionais e internacionais.

 X Solidariedade
Em apoio a filha de um filiado, que tem leucemia, o 

Sindifisco aderiu à campanha de doação de medu-
la. Esta doença maligna atinge os glóbulos brancos e 
pode ser fatal, mas, para mudar essa realidade, basta 
um gesto de solidariedade. Algumas DS (Delegacias 
Sindicais) já organizaram campanhas solidárias à cau-
sa, como a DS Recife, Fortaleza e Campinas. Para ter 
acesso a mais informações, basta acessar o banner 
localizado no canto esquerdo da página do Sindicato. 
Participe! Compartilhe as informações relativas à cam-
panha e ajude a mudar a vida de uma pessoa!

 X Ato público
A MP 805 foi foco de um ato conjunto das entidades 

integrantes do Fonacate (Fórum das Carreiras de Estado) 
e do Fonasefe (Fórum das Entidades Nacionais dos Ser-
vidores Públicos), do qual o Sindifisco Nacional fez parte. 
Em Brasília, a manifestação ocorreu em frente Ministério 
do Planejamento. O diretor de Relações Internacionais e 
Intersindicais do Sindifisco Nacional, o Auditor Fiscal Luiz 
Gonçalves Bomtempo, representou a categoria.

 X Oficina Parlamentar
Nos dias 23 e 24 de novembro, a Diretoria de As-

suntos Parlamentares promoveu mais uma Oficina 
Parlamentar, dessa vez em Salvador (BA). O objeti-
vo do evento foi capacitar os Auditores Fiscais aos 
trabalhos de convencimento junto a parlamentares, 
tanto no Congresso Nacional, em Brasília, quanto 
nas bases eleitorais dos políticos. O encontro, aberto 
à participação de Auditores Fiscais de todo o país, 
foi realizado em parceria com a DS (Delegacia Sindi-
cal) Salvador. Oficina semelhante ocorreu em Floria-
nópolis (SC), nos dias 21 e 22 de setembro.
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