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EDITORIAL

Conheça detalhes 
da decisão 

que suspendeu 
os efeitos do 

Acordão do TCU 
sobre bônus aos 

aposentados

Caro Auditor Fiscal,
Você é o nosso convidado a apreciar mais uma edição da Re-

vista Integração. Entre os assuntos em destaques estão o anda-
mento das principais ações do Jurídico, o seminário sobre o PAD 
em Fortaleza e a Reforma da Previdência. 

Na reportagem de capa,  o repórter Ricardo Cassiano conta 
detalhes sobre a decisão do STF (Supremo Tribunal Federal) que 
suspendeu, no dia 6 de fevereiro, os efeitos do Acordão do TCU 
(Tribunal de Contas da União) que havia autorizado o não pa-
gamento do Bônus de Eficiência, instituído pela Lei 13.464/17, a 
aposentados e pensionistas. Os Auditores Fiscais poderão acom-
panhar o desdobramento desta conquista para a categoria.

O repórter Eduardo Moura destaca o trabalho intenso e cuida-
doso da Diretoria de Assuntos Jurídicos do Sindifisco com relação 
as principais ações do Sindicato: Gifa (Gratificação de Incremen-
to à Fiscalização e Arrecadação), GAT (Gratificação de Atividade 
Tributária) e conversão da licença-prêmio em pecúnia. A GAT, por 
exemplo, envolve mais de 13.500 Auditores Fiscais.

O leitor vai conferir uma reportagem sobre o seminário “Proces-
sos Administrativo Disciplinar e Sindicância Patrimonial” realizado 
pela Diretoria de Defesa Profissional, em Fortaleza, no início de 
março. A repórter Cristina Fausta ouviu especialistas e diretores do 
Sindicato sobre o assunto. 

A Reforma da Previdência também está na pauta do Integra-
ção. Em fevereiro de 2018, o Governo anunciou o congelamento 
da PEC (Proposta de Emenda à Constituição) 287/2016. A reporta-
gem vai mostrar o relevante papel da Classe no processo de des-
construção da Reforma e de seu ardiloso pretexto de austeridade 
fiscal. O destaque fica para o trabalho dos Auditores Fiscais, coor-
denador pela Diretoria os Assuntos Parlamentares, no Congresso 
Nacional. 

Por fim, o leitor terá a oportunidade de conhecer as novas ins-
talações da sede do Sindifisco, em Brasília. A reforma começou 
em 2016 e foi dividida em seis etapas. As salas ficaram mais con-
fortáveis para oferecer um atendimento mais agradável e ágil aos 
filiados. 

 

Boa  Leitura!
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Balanço jurídico 2018

Jurídico concentra esforços nas 
principais ações do Sindifisco

A Diretoria de Assuntos Jurídicos do Sindifisco Nacio-
nal tem trabalhado intensamente para dar anda-
mento aos processos do Sindicato. Além de fazer 

atendimento aos filiados e responder a consultas feitas 
pelas Delegacias Sindicais, a equipe de oito advogados 
do departamento jurídico tem cuidado atentamente das 
maiores ações como a Gifa (Gratificação de Incremen-
to à Fiscalização e Arrecadação), GAT (Gratificação de 
Atividade Tributária), conversão da licença-prêmio em 
pecúnia e do mandado de segurança para garantir a 
continuidade do pagamento do Bônus de Eficiência aos 
aposentados. Para se ter uma ideia do tamanho de algu-
mas dessas ações, a Gifa envolve mais de 7 mil filiados e a 
GAT 13.500 Auditores Fiscais.

 X Gat 
Com relação ao processo da GAT, a Diretoria Jurídica 

mudou a estratégia a respeito da localidade onde será 
distribuída a ação. Segundo o Código de Processo Civil, 
a sentença pode ser cumprida onde a ação de conheci-
mento tramitou, no domicílio do réu, neste caso a União, ou 
na seção judiciaria do domicílio do exequente.

O Sindifisco decidiu descentralizar o ajuizamento das 
execuções com a distribuição nas Capitais, e não somen-
te onde foi proposta a ação de conhecimento. Esse pro-
cedimento evitará a demora do julgamento dos processos 
pela 17ª Vara Federal Cível do Distrito Federal.

A ação de conhecimento foi redistribuída para 17ª Vara 
Federal Cível do Distrito Federal. O juiz João Carlos Mayer 
Soares, titular da 17ª vara e responsável pela condução 
da ação da GAT do Sindicato, entende que, antes da 
execução, deve ocorrer a liquidação de sentença. Esse é 
um procedimento anterior em que se identifica quem são 
os beneficiários, o valor devido a cada um que faz par-
te do processo e a base de cálculo do que foi decido no 
acordão. Embora o Sindifisco e os advogados patronos da 
ação já possuam todas essas informações e entendam 
pela possibilidade de já se iniciar o pedido de cumprimen-
to de sentença, o juiz João Carlos Mayer tem entendimen-
to diferente dos demais magistrados, e ratificou a neces-
sidade de se efetuar a liquidação de sentença antes do 

cumprimento de sentença. De acordo com o juiz, a União 
precisa se precaver e fazer um planejamento orçamentá-
rio das ações que vai responder.

Caso o juiz adote essa medida, os filiados ficarão preju-
dicados em função da demora na tramitação do proces-
so. A execução que demoraria quatro anos, poderia levar 
até dez anos.

O diretor de Assuntos Jurídicos, Auditor Fiscal Sebastião 
Braz, ressalta que a GAT é ação mais importante para os 
filiados do Sindifisco Nacional.

“A GAT alcança aposentados, pensionistas e ativos des-
de de 2004. O jurídico tem trabalhado intensamente para 
que tudo ocorra de forma rápida e correta”, destacou.

 X Gifa 
As execuções da Gifa estão em tramitação. Em alguns 

processos, a União já foi citada e já se manifestou. O escritó-
rio de advocacia Sergio Bermudes, contratado pelo Sindi-
fisco para dar andamento aos processos, está trabalhando 
para tentar requerer a expedição de precatórios de valo-
res incontroversos, logo após a manifestação do escritório 
acerca da impugnação da União. Entretanto, a Diretoria 
Jurídica ressalta que apesar do empenho do escritório em 
cumprir as datas, o prazo para inscrição em precatório dos 
valores incontroversos é curto, se encerrando no dia 1º de 
julho de 2018. Mesma situação ocorre nas ações de execu-
ção da conversão da licença-prêmio em pecúnia.  

 X Progressão funcional
O Departamento Jurídico do Sindifisco ajuizou ação 

de obrigação de fazer contra a União, a fim de que 
promova a progressão funcional dos Auditores Fiscais, 
observando a Lei 13.464/2017 e o Decreto 6.110/2007, 
uma vez que o citado decreto prevê a aplicação do 
Decreto 84.669/80 até que ocorra a regulamentação 
definitiva sobre a progressão funcional e promoção 
dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil. Ain-
da não há decisão sobre o pedido de tutela provisória 
de urgência.

por Eduardo Moura
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reforma da Sede do SindifiSco

Melhoria no atendimento: 
instalações do Sindifisco 
recebem reforma 

A sede do Sindifisco Nacional funciona no mesmo 
espaço desde 1986, quando ainda era União Na-
cional dos Controladores da Arrecadação Fede-

ral e funcionava em duas salas. O tempo passou, e nos 
últimos 32 anos o espaço aumentou e se modernizou. 
Em 2018, a DEN (Diretoria Executiva Nacional) concluiu 
a maior reforma realizada pelo Sindicato. Atualmente, 
as instalações ocupam mais de 900 metros2 de um pré-
dio localizado no centro de Brasília

“Essa reforma só foi possível diante de muito esfor-
ço da direção da DEN e dos funcionários envolvidos. 
Conseguimos vencer essa batalha, a nossa sede está 
muito mais agradável e os filiados estão muito satis-
feitos. A nossa ideia foi agradar tanto quem trabalha 
no Sindicato quanto os Auditores Fiscais”, ressaltou o 
diretor de Administração e Finanças, Auditor Fiscal Al-
bino Dalla Vecchia.

 X Dados
Foram dois anos de reforma. As obras foram divididas 

em seis etapas. A primeira começou no início de 2016. 
Em todas as fases, ao todo mais de 35 profissionais en-
tre pedreiros, marceneiros, vidraceiros e eletricistas tra-
balharam intensamente para a conclusão da obra. Os 
trabalhos ocorriam de segunda a sexta-feira, e muitas 
vezes aos sábados e domingos. 

 X Reforma
As mudanças podem ser vistas logo na recepção. A 

entrada ganhou um novo layout. Ao todo 30 salas, de 
diretores e colaboradores, foram totalmente reforma-
das e ganharam novas e modernas mobílias. No lugar 
das paredes, entraram as divisórias de vidro, deixan-
do o ambiente mais leve e agradável. As instalações 
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da Diretoria de Aposentadoria e Pensões, do Depar-
tamento de Tecnologia e Informação e do Cadastro 
ganharam novo espaço. Outra grande alteração foi 
na Diretoria Jurídica. Agora, o Auditor Fiscal é recebido 
com mais conforto. 

A Diretoria de Comunicação Social, onde traba-
lham os jornalistas responsáveis por produzir os textos 
do site, as matérias da revista do Integração e Idaap e 
pela produção dos vídeos, se transformou numa reda-
ção. A mudança possibilitou uma comunicação mais 
ágil e dinâmica.  

Uma sala de visita e uma de descanso foram cons-
truídas. Espaços climatizados, reservados para o filiado 
aguardar enquanto espera atendimento. A copa foi 
ampliada, ganhou moveis e eletrodomésticos novos. To-
das essas melhorias para tornar o ambiente mais agra-
dável para os 78 funcionários, 13 estagiários e dois ter-
ceirizados que trabalham no Sindifisco e para atender 
melhor ainda a categoria. 

Para a vice-presidente, Auditora Fiscal Maria Cândi-
da Capozzoli, todas essas mudanças possibilitam aten-
der de forma ainda mais eficiente a categoria.

“Agora, podemos dar um atendimento muito melhor 
e com mais conforto para os nossos filiados. Um espa-
ço que traz uma integração das unidades do Sindicato. 
Essa reforma só vai beneficiar o desenvolvimento das 
atividades do Sindicato”, disse Maria Cândida.

 X inauguração
No dia 20 de fevereiro, cerca de 50 Auditores Fiscais – 

de diversas regiões do país, participaram da inauguração 
da nova sede do Sindicato. Os filiados presentes no evento 
elogiaram o trabalho da DEN e aprovaram as instalações. 

“A nova sede ficou espetacular, excepcional. Agora, 

o Sindicato está com as instalações a altura da im-
portância que ele tem para os Auditores Fiscais”, 
elogiou o superintendente da 1ª Região Fiscal, Au-
ditor Fiscal José Oleskovicz.

“Comparando o que era antes com agora, as 
instalações estão mais modernas. Parabéns à DEN”, 
enfatizou Auditor Fiscal Sergio Ferreira Nascimento – 
DS/Anápolis.

“Há seis meses estive aqui na sede e estava tudo 
em obra. Agora é uma surpresa maravilhosa. Os fi-
liados irão se sentir bem recebidos”, Eunice Sanada 
– DS/Londrina.

Ainda estão previstas mais duas outras etapas da 
obra e que atenderão a Diretoria de Assuntos Par-
lamentares e a Contabilidade. O presidente do Sin-
difisco, Auditor Fiscal Claudio Damasceno destaca 

algumas questões para o andamento e a conclusão da 
reforma realizada na nova sede. 

“Foram dois desafios, a primeira a questão orçamen-
taria. A obra foi feita toda com recursos da DEN. O se-
gundo, foi fazer uma reforma dessa, ao longo dos dois 
anos, com todos os diretores e funcionários tralhando 
nas instalações. Isso demonstra que existe uma equipe 
que desde o início abraçou esse projeto. Está sendo 
um sonho conquistado por todo a categoria”, finalizou 
Claudio Damasceno.

 X Dados da Reforma
• 910 m2 ocupados pela sede do Sindifisco 
• 30 salas reformadas
• 4 novos banheiros 
• 6 etapas da obra
• 35 profissionais envolvidos na reforma



Fruto de uma forte atuação da DEN (Diretoria Execu-
tiva Nacional) em defesa dos diretos dos Auditores 
Fiscais aposentados, o STF (Supremo Tribunal Federal) 

suspendeu, no dia 6 de fevereiro, os efeitos do Acordão 
do TCU (Tribunal de Contas da União) que havia autori-
zado o não pagamento do Bônus de Eficiência, instituí-
do pela Lei 13.464/17, a aposentados e pensionistas. A 
decisão monocrática do ministro Alexandre de Moraes, 
proferida no Mandado de Segurança protocolado pelo 
Sindifisco, no dia 22 de janeiro, ainda será submetida à 1ª 
Turma da Suprema Corte, mas sua aplicação em caráter 
liminar representa uma importante vitória para a Clas-
se. “Essa é uma excelente notícia, que comprova nosso 
compromisso com uma campanha salarial que atenda a 
todos os filiados”, comemorou o presidente do Sindifisco, 
Auditor Fiscal Claudio Damasceno.

Com a liminar no STF, o Sindifisco dá um grande passo 
para a superação, por completo, do entrave imposto pelo 
TCU em agosto de 2017. Na época, o Tribunal de Contas 
abriu processo de representação que buscou suspender 
o pagamento do Bônus de Eficiência aos aposentados e 
pensionistas, sob o argumento de que a não incidência de 
contribuição previdenciária sobre a parcela seria ilegal. 
O Sindifisco rapidamente se mobilizou e ingressou, como 
terceiro interessado, em um processo movido pela AGU 
(Advocacia-Geral da União) contra a supressão do Bônus. 

O Escritório de Advocacia Costa Couto, contratado 
para atuar na causa juntamente com o Departamento 
Jurídico, entregou memoriais a todos os nove ministros 
do TCU, expondo as teses elaboradas pelo Sindifisco em 
defesa da constitucionalidade do Bônus de Eficiência. Os 
pontos elencados pela DEN pesaram a favor da AGU e, 
no julgamento ocorrido em 13 de setembro, o Plenário 
do Tribunal de Contas determinou o arquivamento da re-
presentação. Os ministros entenderam que não caberia 
ao TCU afastar a aplicação de uma lei em caráter ge-
ral (controle de constitucionalidade difuso), mas que sua 
competência se limitaria à análise de casos específicos 
de abuso ou ilegalidade.

 “Foi uma vitória muito grande, que representa um alí-
vio tanto para quem está aposentado hoje quanto para 

por Ricardo Cassiano

Vitória no Supremo assegura 
Bônus a aposentados

BôNUS A APOSENTADOS
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o aposentado de amanhã”, afirmou, à época, o diretor-
-adjunto de Assuntos Jurídicos, Auditor Fiscal Carlos Rafael 
da Silva. A decisão tornou sem efeito um Mandado de 
Segurança que também havia sido impetrado pelo Sindi-
fisco, no Supremo Tribunal Federal, com pedido similar ao 
do processo administrativo.

 X Novas Homologações 
Como o entendimento do TCU abriu espaço para a 

suspensão do Bônus de Eficiência na apreciação de 
cada caso específico, no entanto, o órgão passou a con-
siderar inconstitucional a percepção da parcela nos no-
vos processos de concessão 
de aposentadoria e pensão 
encaminhados, para homo-
logação, pelo Ministério da 
Fazenda. Ao todo, 106 Au-
ditores Fiscais, sendo 92 filia-
dos ao Sindifisco, tiveram os 
pagamentos suspensos nos 
meses que se seguiram.

Diante do fato, a DEN 
apresentou novo Mandado 
de Segurança no STF, em ja-
neiro deste ano, e obteve a 
liminar do ministro Alexandre 
de Moraes. A Diretoria tam-
bém solicitou parecer do mi-
nistro aposentado do STJ (Su-
perior Tribunal de Justiça), 
José Delgado, que demons-
tra a ilegalidade da cassa-
ção do Bônus pelo Tribunal 
de Contas da União.

Na liminar proferida no 
dia 6 de fevereiro, o minis-
tro Alexandre de Moraes concordou com o argumento 
do Sindicato e do parecerista de que, ao considerar in-
constitucional o pagamento da parcela variável, o TCU 
extrapolou sua competência legal, ferindo o princípio da 
separação dos poderes. “O Tribunal de Contas da União 
é órgão técnico de fiscalização contábil, financeira, or-
çamentária, operacional e patrimonial (...) sendo incon-
cebível, portanto, que o órgão, sem qualquer função juris-
dicional, exerça controle difuso de constitucionalidade”, 
pontuou o ministro. “A ampla revisão judicial somente é 
permitida de maneira excepcional aos juízes e tribunais”, 
complementou.

 X Pagamentos 
Mesmo depois da liminar, muitos beneficiários não re-

ceberam o pagamento do Bônus de Eficiência, o que 
levou a DEN a promover uma agenda de reuniões para 
cobrar providências da Administração da RFB (Receita 
Federal do Brasil), do Ministério da Fazenda e do TCU. Nos 
dias 20 e 22 de fevereiro, os Auditores Fiscais Luiz Henrique 
Franca (vice-presidente do Sindifisco) e Sebastião Braz 
dos Reis (diretor de Assuntos Jurídicos) se encontraram 
com representantes das Cogep (Coordenação-Geral de 
Gestão de Pessoas) da RFB e da Fazenda. Eles entrega-
ram cópias da liminar do Supremo e pediram explicações 

aos coordenadores sobre 
a demora na liberação 
dos pagamentos.

O Escritório Costa 
Couto, responsável pelo 
Mandado de Segurança, 
também fez gestões no 
âmbito do TCU e apre-
sentou, no dia 6 de mar-
ço, uma petição ao STF 
solicitando a adoção de 
medidas urgentes contra 
o descumprimento da de-
cisão, como a aplicação 
de penalidades cíveis e 
criminais.

O empenho da DEN 
surtiu o efeito desejado, 
e Auditores Fiscais apo-
sentados e pensionistas 
que estavam com os 
pagamentos cortados fi-
nalmente começaram a 
receber a parcela do Bô-

nus. Até o dia 22 de março, 24 beneficiários tiveram a si-
tuação regularizada, mediante envio de ofício à Cogep/
MF pelo Tribunal de Contas da União – cada caso está 
sendo tratado individualmente. A expectativa da Direto-
ria Executiva é de que todos os Auditores e seus familia-
res tenham os valores restabelecidos no prazo mais curto 
possível.

“A DEN vem adotando todas as ações necessárias 
para preservar o pagamento do Bônus aos nossos apo-
sentados e pensionistas”, reiterou Claudio Damasceno. “E 
essa vitória representa mais uma prova do trabalho sério 
e estratégico da nossa Diretoria Jurídica, em parceria 
com os escritórios contratados”, finalizou o presidente.

Essa é uma excelente 
notícia, que comprova 

nosso compromisso com 
uma campanha salarial que 

atenda a todos os filiados

Claudio Damasceno - Presidente do  
Sindifisco Nacional
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Uma luta exitosa contra a 
Reforma Previdenciária

O ano de 2017 começou com uma preocupação 
a mais para os Auditores Fiscais da Receita Fede-
ral do Brasil. Em meio à maior campanha salarial 

da história, a Classe empreendeu intensa luta contra uma 
Reforma Previdenciária que buscou, a todo tempo, mar-
ginalizar e criminalizar os servidores públicos. Juntamente 
com dezenas de entidades sindicais de grande represen-
tatividade, os Auditores Fiscais enfim comemoraram, em 
fevereiro de 2018, o congelamento da PEC (Proposta de 
Emenda à Constituição) 287/2016. A trégua veio na forma 
de uma intervenção federal que, legalmente, impossibili-
tou o Governo de dar continuidade às mudanças consti-
tucionais – medida “coincidente” com a falta de capital 
político no Congresso para aprovação da matéria.

Embora vislumbre a real possibilidade de rediscussão 
da proposta, no próximo Governo, a Diretoria Executiva 
do Sindifisco Nacional exalta o relevante papel da Classe 
no processo de desconstrução da Reforma e de seu ar-
diloso pretexto de austeridade fiscal. “Sem dúvida, nossa 
participação foi muito importante no sentido de inviabili-
zar a perspectiva do Governo de colocar a PEC à vota-
ção”, avalia o presidente do Sindifisco Nacional, Auditor 
Fiscal Claudio Damasceno. 

Nas audiências públicas que sucederam a apreciação 
da PEC, na Câmara, o Sindifisco Nacional marcou presen-
ça e deu início a uma atuação incisiva e impactante, junto 
aos parlamentares, que se solidificaria ao longo de todo o 
processo de discussão da matéria. A equipe de trabalho 

parlamentar do Sindifisco participou de quase todas as 
mais de cem audiências públicas sobre a Reforma, reali-
zadas, ao longo de 2017, pela Comissão Especial, pela CPI 
da Previdência e pela Frente Parlamentar Mista em Defesa 
da Previdência Social, criada em decorrência da PEC 287.

Em diversas ocasiões, o presidente Claudio Damasce-
no e o diretor de Assuntos Parlamentares, Auditor Fiscal 
Devanir Oliveira, fizeram duros discursos – acompanhados 
pelos parlamentares e transmitidos pela TV Câmara – con-
tra o modelo de Reforma proposto pelo Governo. “Essa 
participação também foi importante porque, da mesa ou 
da tribuna, mostramos a todos que nossa previdência é o 
maior sistema de proteção social do planeta”, comentou 
Devanir. “Sempre enfatizamos que o que de fato precisa 
ser discutido é o financiamento do custeio da segurida-
de, para mostrar onde estão os ralos por onde os recursos 
estão se esvaindo”, acrescentou. Um vídeo produzido em 
fevereiro de 2017 pelo Sindifisco, demonstrando a falácia 
do déficit previdenciário (intitulado “A mentira por trás 
do rombo na Previdência”), teve ampla repercussão nas 
redes sociais, atingindo mais de 100 mil visualizações no 
Youtube e 1,5 milhão no Facebook.

Em abril de 2017, o Sindifisco Nacional, em parceria com 
o jornal Correio Braziliense – maior periódico impresso e 
online do Distrito Federal –, realizou o seminário “Correio 
Debate: Reforma da Previdência”, em Brasília. O evento, 
com transmissão “ao vivo” pela TV NBR (EBC), pelo site do 
jornal e pela página da TV Brasília (afiliada da Rede TV) 
no Facebook, reuniu centenas de pessoas no auditório do 
Correio e teve participação de Auditores Fiscais, acadê-
micos, especialistas e lideranças sindicais, além de parla-
mentares e representantes do Governo, como o relator da 
PEC na Comissão Especial, deputado Arthur Maia (PPS-
-BA), e o ministro do Planejamento, Dyogo Oliveira.

Além da grande repercussão na imprensa, o debate 
figurou na edição impressa do jornal, em um suplemento 
especial que trouxe a cobertura completa do evento e 
um anúncio de página inteira sobre a atuação dos Audi-
tores Fiscais. “Certamente, o debate foi o pontapé inicial 
de uma reação em cadeia, levada a toda a sociedade 
pelo Correio Braziliense. Foi um marco nessa luta contra 
a Reforma”, lembra o presidente do Sindifisco Nacional, 
Claudio Damasceno. 
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 X Trabalho Parlamentar
Todas as semanas, Auditores das cinco regiões do 

País se deslocavam a Brasília para atuar no convenci-
mento dos deputados, sob a coordenação dos diretores 
da DAP. Reuniões preparatórias, em que os voluntários 
recebiam orientações e materiais elaborados pela Di-
retoria, se tornaram parte de uma rotina eficiente de 
visitas ao Congresso. Dentro da Câmara, as equipes se 
organizavam em grupos para conversar com os parla-
mentares, com as lideranças partidárias e com os mem-
bros da Comissão Especial. O trabalho contínuo resultou 
em mais de quatro abordagens individuais a cada um 
dos 513 deputados.

“Hoje afirmo sem medo e sem modéstia: não existe 
organização mais estruturada no trabalho parlamentar, 
no Congresso, do que a dos Auditores Fiscais da Recei-
ta”, declarou a diretora-adjunta de Assuntos Parlamen-
tares, Auditora Fiscal Maíra Giannico. “Esse foi o nosso 
diferencial em relação a outras entidades; foi levar um 
esclarecimento qualificado, com Auditores que enten-
dem de previdência. A gente conseguiu congregar 
uma excelente organização de trabalho parlamentar 
com uma expertise natural em relação ao tema”, com-
plementou.

A despeito da obstinação do Governo e de sua apa-
rente força política para aprovar a Reforma, o Sindifisco 
manteve a mobilização nas bases e em Brasília e, para-
lelamente, empreendeu uma luta conjunta com o Fona-
cate (Fórum Nacional Permanente de Carreiras Típicas 
de Estado), que buscou modificar dez pontos essenciais, 
para os servidores públicos, da PEC 287. A

O Sindifisco também prestou apoio técnico aos parla-
mentares, por meio da disponibilização de estudos pro-
duzidos pela Diretoria de Estudos Técnicos, contestando 
pontos específicos da Reforma. Outra iniciativa que ob-
jetivou municiar os Auditores Fiscais foi a contratação de 
parecer jurídico, elaborado pelo ex-ministro do STJ (Supe-
rior Tribunal de Justiça), Edson Vidigal, que comprova a 
inconstitucionalidade da PEC 287.

 X Reviravolta
Apesar do empenho do Sindifisco, das demais enti-

dades de classe e das centrais sindicais, o relatório do 
deputado Arthur Maia, com mudanças em relação à 
proposta original, foi aprovado pela Comissão Especial, 
em maio de 2017, por 23 votos a favor e 14 contrários. Os 
Auditores Fiscais intensificaram o trabalho no Congresso e, 
juntamente com o Fonacate, promoveram diversos atos 

e caravanas em Brasília – alguns com participação das 
centrais sindicais. Visualizando todos os cenários possíveis, 
o Sindifisco chegou a elaborar uma emenda, para apre-
sentação em Plenário, que previa a criação de regra de 
transição para a aposentadoria dos servidores mais anti-
gos, que têm a paridade e a integralidade asseguradas 
pela Emenda Constitucional 41/2003. Conforme o cená-
rio de enfraquecimento político foi-se consolidando, no 
entanto, a DEN focou-se no combate à Reforma como 
um todo.

 X Criminalização dos servidores
pressão exercida dentro e fora do Congresso Nacional 

e o iminente risco de naufrágio da PEC levaram o Planal-
to a construir, juntamente com o relator da PEC 287, uma 
versão mais “enxuta” da Reforma Previdenciária. No novo 
texto, informalmente apresentado no dia 23 de novem-
bro, mas que sequer chegou a ser protocolado na Câ-
mara, o Governo desistia das mudanças mais profundas 
no Regime Geral – mantendo apenas o tempo de contri-
buição (a partir de 15 anos) e o aumento gradativo das 
idades mínimas para aposentadoria (partindo de 55/53 
anos para homens/mulheres) – para direcionar todo seu 
arsenal bélico ao serviço público. 

O movimento ardiloso do Governo provocou forte re-
ação dos Auditores Fiscais e de representantes de diver-
sas entidades sindicais, em todo o país. O Sindifisco e o 
Fonacate rapidamente se organizaram para fazer frente 
ao ataque, promovendo ações de mídia, mobilizando as 
redes sociais e realizando manifestações no Congresso 
Nacional. Entre os dias 12 e 14 de dezembro, mais de cem 
Auditores Fiscais fizeram um dos mais impactantes atos 
de toda a luta da Classe contra a Reforma, se deslocan-
do a Brasília para participar de uma grande caravana 
coordenada pela Diretoria de Assuntos Parlamentares.

 X  Desfecho
Sem apoio do Congresso para aprovar a chamada 

“minirreforma”, restou ao Governo a opção de postergar, 
para fevereiro, a votação da PEC no Plenário da Câmara. 
Após o fim do recesso parlamentar, no entanto, o cenário 
político tornou-se ainda mais inviável para a apreciação 
da pauta, principalmente devido à proximidade da cam-
panha eleitoral. Ciente de que não teria os 308 votos ne-
cessários para aprovar o texto, o Governo decidiu “aban-
donar” a tão “urgente” Reforma da Previdência, usando 
a intervenção federal no Rio de Janeiro como subterfúgio 
legal para a mudança de planos. 
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PAD e Sindicância Patrimonial 
estão na pauta do Sindifisco 
Nacional

A Diretoria de Defesa Profissional do Sindifisco Na-
cional tem planejado um ciclo de seminários, a 
ser realizado ao longo deste ano, para tratar dos 

fundamentos e do alcance do PAD (Processo Adminis-
trativo Disciplinar) e da Sindicância Patrimonial e ainda 
sobre quais são os critérios utilizados pela Corregedoria 
da RFB (Receita Federal do Brasil) para instauração de 
procedimentos. O primeiro evento da série foi realizado 
nos dias 13 e 14 de março, na cidade de Fortaleza, com a 
participação de 70 Auditores Fiscais e teve apoio das DS 
(Delegacias Sindicais) Santos, Campinas/Jundiaí, Guaru-
lhos, Sorocaba, Grande ABC e Espírito Santo. 

O principal objetivo do seminário é contribuir para os 
trabalhos da instância disciplinadora e coibir casos de 
excessos, como esclareceu o presidente do Sindicato, 
Claudio Damasceno, na abertura do evento na capital 
cearense. “Sindicato lutou por uma corregedoria própria 
da Receita Federal e tivemos essa vitória nos anos 90. Re-
conhecemos o seu trabalho, mas sabemos que há casos 
de excessos. E nos casos de injustiça, que raramente são 
recuperados na íntegra, sofrem o Auditor e toda sua fa-
mília”, destacou Claudio Damasceno.

O diretor de Defesa Profissional da entidade, Dago-
berto Lemos, ressaltou que o seminário teve o objetivo 
de “criar uma atmosfera positiva na busca de uma ativi-
dade correcional isenta, que diferencie o dolo da culpa, 
que respeite os princípios que norteiam o ordenamento 
jurídico brasileiro, privilegie a busca da verdade sem per-
seguições pessoais e, acima de tudo, respeite os limites 
da lei e a autoridade dos Auditores Fiscais”.

 X O seminário  
Os temas do seminário foram distribuídos em cinco pai-

néis. O primeiro tratou dos “Reflexos Jurídicos sobre Sindi-
cância Patrimonial” e foi ministrado pelo advogado Sindi-
fisco Nacional, Ricardo Dantas Escobar, responsável pela 
AJI (Assistência Jurídica Individual) do Sindicato. A expo-
sição foi dividida em duas vertentes: a primeira sobre a 
análise de patrimônio de cônjuge e familiares do Auditor 
Fiscal, que tem sido tomado como base para instauração 
de PAD e, ainda, sobre a prescrição dos processos.

“Não se pode instaurar uma sindicância patrimonial 
com base em dados de cônjuge ou parente do servidor 
sem que se comprove uma confusão patrimonial. Isso 
hoje acontece automaticamente na Corregedoria. Ou-
tro fato diz respeito à prescrição. Atualmente, segundo 
a sistemática utilizada, é impossível que o Auditor inves-
tigado saiba qual foi o termo inicial, ou seja, quando ele 
foi selecionado em procedimento de sindicância patri-

12 e 13 de março de 2018
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monial, e isso torna a ação praticamente imprescritível, o 
que é inconstitucional, porque viola a segurança jurídica 
e a possibilidade de defesa”, explicou Escobar.

Não faltaram exemplos no Plenário de possíveis casos 
de excessos por parte a Corregedoria. Ilustrando esse 
primeiro painel, a advogada e empresária Paula Ramo 
detalhou o Processo Administrativo Disciplinar que vem 
sendo enfrentado por seu marido, o Auditor Fiscal Edu-
ardo Ramo, lotado no Rio de Janeiro. O processo é fru-
to de uma denúncia anônima e tem como base o fluxo 
de sua conta corrente. Paula Ramo tem um escritório de 
advocacia e ainda um bem sucedido empreendimento 
no Leblon, daí a denúncia contra seu marido – que teve 
a vida devassada pela investigação e, atualmente, está 
afastado de suas atividades porque passa por um trata-
mento psicológico. 

O exemplo de Eduardo Ramo precedeu a segunda 
palestra, que tratou exatamente dos prejuízos à saúde 
dos Auditores Fiscais, e ainda de suas famílias, quando 
passam por PADs e Sindicâncias Patrimoniais cujos funda-
mentos são questionáveis. O médico pós-graduado em 
Medicina do Trabalho Arnaldo Tebecherane discorreu so-
bre o funcionamento do corpo em situações de estresse e 
sobre como, em alguns casos, os acusados desenvolvem 
doenças como depressão, síndrome do pânico, transtor-
no obsessivo compulsivo e outros. O médico foi enfático 
ao afirmar que todos, independentemente da situação 
dos procedimentos, devem buscar ajuda psicológica. 

 “Em princípio aqueles que passam por esses procedi-
mentos sem nada a dever podem até achar que vão sair 
do caso sem passar por muitas dificuldades, mas o anda-
mento é incerto, pode ser simples ou não. O melhor que 
o Auditor deve fazer é procurar um psiquiatra e um psicó-
logo para fazer uma terapia e talvez um controle medi-
camentoso para essas situações”, aconselhou o médico.

A terceira palestra tratou de “Sindicância Patrimonial 
e suas inconstitucionalidades” e foi ministrada pelo advo-
gado Mauro Roberto Gomes de Mattos, autor de diver-
sas publicações na área. Ele discorreu sobre a base legal 
hoje utilizada para instauração de processos disciplina-
res. “Entendemos que a violação da intimidade requer 
justa causa, é necessário ter motivos efetivamente apa-
rentes e demonstrados por provas que conotem indício 
e materialidade, não tendo isso, há violação à Constitui-
ção Federal”, explicou o Mauro Roberto.

O palestrante enfatizou que é imprescindível que Sin-
dicato atue pela mudança do artigo 142 da Lei 8.112/90, 
que versa sobre a prescrição dos processos disciplinares. 
“É de suma importância que os Sindicatos se unam para 
alterar essa redação que está trazendo muitas injustiças 

e punindo servidores honestos”, enfatizou.
No segundo ponto da palestra, Mauro Roberto apre-

sentou casos concretos e discorreu sobre soluções que, 
com a ajuda do Sindicato, podem minimizar os proble-
mas que afetam os Auditores Fiscais. 

 X segundo dia
Mais duas palestras foram ministradas no segundo dia 

do seminário. O advogado do escritório Farag Advoga-
dos Associados e presidente do Indepad (Instituto Nacio-
nal de Defesa em Processo Administrativo) Felipe Teixeira 
de Vieira, esclareceu dúvidas gerais sobre a Sindicância 
Patrimonial, permitindo que os Auditores Fiscais pudes-
sem ter uma visão geral sobre a instauração de sindi-
cância patrimonial, alcançando assim um dos objetivos 
do Sindifisco Nacional, que foi o de oferecer aos partici-
pantes o máximo de conhecimento para se defender de 
possíveis procedimentos indevidos. 

A palestra esclarece o processo investigativo destina-
do a apurar indícios de enriquecimento ilícito, a partir da 
incompatibilidade da renda do servidor público e um 
possível acréscimo patrimonial ilegal. O palestrante res-
pondeu às principais dúvidas sobre a sindicância, pas-
sando por quais são os fundamentos da sindicância patri-
monial, qual a diferença entre sindicância e sindicância 
patrimonial; quais são os critérios para instauração de 
sindicância; os ritos do processo; quais são os poderes 
investigativos da comissão de sindicância patrimonial e 
outros questionamentos comuns acerca do tema.

A última palestra foi ministrada pelo Auditor Fiscal 
aposentado Washington Afonso Rodrigues e tratou de 
demonstrativos de fluxo de caixa que podem justificar 
desligamento de Auditores Fiscais.

“O foco principal foi levar o Auditor a sempre verificar 
quais são os vícios dos demonstrativos de caixa que são 
usados para instauração de processo administrativo dis-
ciplinar”, destacou o palestrante.

 X contraponto
No encerramento do seminário, o diretor-adjunto de 

Defesa Profissional informou aos participantes que os inte-
grantes da Corregedoria foram convidados, no entanto, 
não se manifestaram sobre a participação, o que impos-
sibilitou que fosse feito um o contraponto aos argumentos 
apresentados. Um próximo evento para discutir os temas 
já está programado e vai acontecer na cidade de Vitó-
ria (ES), quando novamente a Coger será convidada para 
apresentar seus argumentos. 
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aconteceu
 X Trabalho Parlamentar
Vencidas as pautas legislativas da Campanha Sa-

larial e suspensa a tramitação da PEC (Proposta de 
Emenda à Constituição) 287/2016, a DAP (Diretoria de 
Assuntos Parlamentares) inicia uma nova fase de tra-
balhos no Congresso Nacional, com foco em outras 
pautas de interesse da Classe. Entre os itens, estão o 
PL (Projeto de Lei) 3831/2012, da negociação coletiva; 
o PL 3722, do Estatuto do Desarmamento; alterações 
à Lei 8.112, sobre prescrição de processos administra-
tivos; entre outros.

 X iv enap
De 20 a 24 de maio, acontece o IV Enap (Encontro 

Nacional dos Auditores Fiscais Aposentados e Pensionis-
tas) do Sindifisco Nacional. O encontro, que conta com 
agenda de palestras e debates sobre temas como ju-
rídico e campanha salarial, vai ocorrer em Águas de 
Lindóia (SP). As DS (Delegacias Sindicais) têm até o dia 
20 de abril para enviar os nomes dos participantes, bem 
como informação de voos e RG de acompanhantes, 
se for o caso, para o email: encontroaposentados@sin-
difisconacional.org.br. Os aposentados e pensionistas 
interessados em participar devem procurar sua DS de 
origem para verificar as condições.

 X Dia da Cobrança
Pelo integral cumprimento do acordado pelo Go-

verno com a categoria, os Auditores Fiscais realizaram, 
no dia 1º de março, o Dia da Cobrança. Ao longo de 
todo o dia, representantes das Delegacias Sindicais se 
reuniram com representantes da Administração nas 
diversas unidades da Receita Federal, cobrando en-
gajamento na luta pela regulamentação do Bônus de 
Eficiência e da Progressão Funcional. Também foram 
lidos para os administradores a Carta da Alta Cúpula 
e o Voto de Desconfiança.

 X Contas
Na próxima reunião do CDS (Conselho de Delega-

dos Sindicais), prevista para ocorrer entre os dias 15 a 
17 de maio em São Paulo, o CFN (Conselho Fiscal Na-
cional) deve apresentar o relatório referente às contas 
do Sindicato, para o exercício de 2017. Os membros do 
CFN, Auditores Fiscais Elias Carneiro Junior, Armando 
Domingos Barcellos Sampaio e João Luiz dos Santos, se 
reuniram na sede da DEN (Diretoria Executiva Nacio-
nal) para analisar os documentos.

 X Estudo da Arrecadação 2017
A Diretoria de Estudos Técnicos disponibilizou, no site do 

Sindifisco Nacional, a Análise da Arrecadação das Recei-
tas Federais em 2017, que comprova “que o Brasil neces-
sita de um sistema progressivo de tributação, capaz de 
atenuar as desigualdades distributivas e viabilizar maior 
renda pessoal disponível aos cidadãos de baixa renda”. 
O documento apresenta o crescimento nominal de 4,07% 
e real de 0,59% na arrecadação federal. O estudo desta-
ca a excessiva concentração de tributos incidentes sobre 
o consumo (30,55%), registrando uma pequena diferen-
ça, e para menos, no percentual aplicado na tributação 
incidente sobre a renda e o patrimônio (32,96%)

 X Bônus de Eficiência 
Foi publicado na edição do dia 20 de março do 

DOU (Diário Oficial da União), a Portaria nº 412, que 
institui o Índice de Eficiência Institucional da Secretaria 
da Receita Federal do Brasil para o ano de 2018. A DEN 
se debruça na análise do documento e os impactos 
da norma no Bônus. O texto do Decreto de regula-
mentação já se encontra na Casa Civil desde o início 
de março e aguarda a assinatura presidencial.



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



AUDITORES FISCAIS DA RECEITA FEDERAL
JUNTOS COM VOCÊ, A FAVOR DO BRASIL

QUANDO OS RECURSOS ARRECADADOS

TODOS SOFREM 
SÃO MAL UTILIZADOS

O Sindifisco Nacional lançou mais um vídeo da Campanha 
de Valorização do Auditor Fiscal. O material está sendo 
veiculado nas principais emissoras de TV do país, no canal do 
Sindifisco no Youtube e no hotsite Somos Auditores. A campa-
nha também conta com materiais no google e facebook, 
aumentando o alcance e o debate deste assunto.

A mensagem, desta vez, aborda que a prestação de servi-
ços públicos é um direito garantido pela Constituição Fede-
ral e é essencial para a sociedade. Esse direito é conquista-
do pelo trabalho dos Auditores Fiscais, combatendo a 
sonegação, a corrupção e garantindo a arrecadação. 
Mas se esse dinheiro é mal utilizado, todos sofrem as 
consequências. Cobrar dos governantes um servi-
ço público de qualidade com os recursos dos 
tributos que pagamos é um direito de todos nós.

Assita o vídeo em somosauditores.com.br.
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