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EDITORIAL

Esta edição 
também traz 

um panorama 
das conquistas 

recentes da Classe 
no Congresso 

Nacional, 
conduzidas 
pela DEN e 

pela Diretoria 
de Assuntos 

Parlamentares

Presente e futuro
A Classe se prepara para o pleito eleitoral que definirá a nova Diretoria 

Executiva do Sindifisco para o triênio 2019/2022. Por sua grande relevân-
cia para o futuro do Sindicato, o tema ganhou destaque na reunião do 
Conselho de Delegados Sindicais realizada em São Paulo, nos dias 14 a 16 
maio. A transparência do processo eleitoral deu o tom do debate, com 
a apreciação de propostas que visam dar ainda mais segurança às elei-
ções marcadas para ocorrer em setembro deste ano, podendo se esten-
der até novembro, caso haja segundo turno.

Na reportagem de capa desta edição, você confere o resumo das dis-
cussões que resultaram na aprovação do Regulamento das Eleições e na 
escolha da composição da Comissão Eleitoral Nacional. Os delegados 
buscaram adaptar, a um cronograma já apertado, os novos mecanismos 
de segurança propostos pelo CDS e as modificações nos prazos decor-
rentes de alterações aprovadas pelo Conaf2017, de forma a assegurar a 
lisura do processo sem prejudicar a participação de todos os filiados nas 
diversas modalidades de votação – urna, correspondência e internet.

Esta edição também traz um panorama das conquistas recentes da Clas-
se no Congresso Nacional, conduzidas pela DEN e pela Diretoria de Assun-
tos Parlamentares. O turbilhão de propostas legislativas prejudiciais ao servi-
ço público enfrentado corajosamente pelo Sindifisco e por outras entidades 
representativas dos servidores, durante todo o ano de 2017, foi superado 
com muita luta e determinação. O repórter Eduardo Moura conta como a 
participação do Sindicato foi impactante na derrocada de iniciativas que 
buscavam adiar reajustes, reduzir remunerações, elevar a contribuição pre-
videnciária e massacrar direitos no Regime Próprio de Previdência Social. 

Outra conquista parcial da Classe veio com a edição do Decreto 
9.366/18, que regulamenta a progressão e a promoção funcional imple-
mentadas pela Lei 13.464/17. Embora o texto tenha derrubado o último en-
trave para a efetivação das progressões de setembro de 2017 e março de 
2018, a DEN identificou pontos controversos que desrespeitam o acordo fir-
mado com a Classe. O repórter Ricardo Cassiano detalha um desses pon-
tos, que traz “coincidente” correlação com um novo sistema de avaliação 
de desempenho implementado, como protótipo, na DRF Belo Horizonte.

O chamado PTDI propõe avaliação individualizada dos servidores e dos 
Auditores Fiscais, mediante comprometimento formal das partes, o que 
acende o sinal de alerta quanto ao possível uso indevido do Plano de Tra-
balho como ferramenta de controle funcional e de retaliação. Você vai 
saber como a DEN, alinhada ao compromisso constante de defesa e de 
valorização do cargo, tem se mobilizado para prever e combater eventu-
ais prejuízos decorrentes do PTDI.

 

Boa  Leitura!
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PTDI e os riscos da avaliação 
individual de desempenho

O Decreto 9.366/18 trouxe a importante regula-
mentação da progressão e da promoção fun-
cional previstas na Lei 13.464/17, mas apresentou 

inovações e pontos obscuros com relação ao acordo 
firmado entre a Classe, o Governo e a RFB (Receita Fe-
deral do Brasil) em março de 2016. Uma das principais 
questões contestadas pela DEN (Diretoria Executiva 
Nacional) diz respeito à possível referência no decre-
to – embora de forma velada – a um novo sistema de 
avaliação de desempenho que seria necessário, como 
critério, para a mudança de Classe.

Os termos “avaliação de trabalho individual” e “pla-
no de trabalho individual” figuram em diversos trechos 
do regulamento, sem que esse tipo de mecanismo te-
nha sido discutido com os Auditores Fiscais ao longo da 
campanha. Curiosamente, um novo modelo de avalia-
ção está sendo implementado, como projeto-piloto, no 
âmbito da DRF (Delegacia da Receita Federal do Brasil) 
de Belo Horizonte (MG), sob o nome de PTDI (Plano de 
Trabalho e Desenvolvimento Individual). As citações no 

decreto e a aparente coincidência temporal entre sua 
edição e a implementação do projeto, pela RFB, acen-
deu um sinal de alerta em toda a Classe quanto a possí-
vel instituição de um instrumento de controle funcional, 
que aparentemente iria na contramão das recentes 
conquistas dos Auditores, em especial na luta pelo reco-
nhecimento da autoridade do cargo.

O chamado PDI (Plano de Desenvolvimento Individu-
al) é utilizado por muitas empresas e instituições para 
traçar e executar um planejamento com determinado 
profissional, buscando o desenvolvimento da carreira 
ou o aprimoramento de competências necessárias ao 
desempenho de funções específicas. Por se tratar de 
uma nova sistemática e, mais ainda, por sua aplicabi-
lidade se dar de forma individualizada – a experiência 
comprova os riscos deste tipo de abordagem –, a incor-
poração da ferramenta pela RFB, sob a sigla PTDI, care-
cia de uma prévia e ampla discussão sobre seu modelo 
e, principalmente, suas implicações práticas no âmbito 
da Receita Federal. “É inaceitável que um projeto como 
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este tenha sido iniciado e, aparentemente, cristalizado 
no decreto da progressão, sem sequer ser formalmente 
apresentado à Classe”, contestou o presidente do Sindi-
fisco Nacional, Auditor Fiscal Claudio Damasceno.

Dois dias antes da publicação do Decreto 9.366, a 
DEN já se reunia com a administração para obter mais 
informações sobre o PTDI. Durante o encontro, ocorrido 
no dia 7 de maio, representantes da Diretoria Executiva, 
do CNM (Comando Nacional de Mobilização) e do CDS 
(Conselho de Delegados Sindicais) questionaram o sub-
secretário da Sucor (Subsecretaria de Gestão Corpora-
tiva), Auditor Fiscal Marcelo Melo, sobre as pretensões 
da RFB com a implemen-
tação do projeto.

O subsecretário reiterou 
que se trata de um protó-
tipo, sem qualquer dire-
cionamento quanto à sua 
efetivação pela Receita 
Federal. Segundo Marce-
lo Melo, haveria por parte 
do Ministério do Planeja-
mento a intenção, ainda 
embrionária, de instituir o 
modelo de avaliação in-
dividual em todo o serviço 
público. A ideia de fundo 
é criar rotinas de trabalho 
a partir do “diálogo” que 
permitam ganho bilate-
ral entre servidor e chefia, 
visando o preenchimen-
to de lacunas de cunho 
tanto logístico e estrutu-
ral – como melhoria nas instalações e de equipamen-
tos – quanto de aperfeiçoamento pessoal. “Ou seja, o 
servidor ou o Auditor Fiscal apresenta o que precisa ser 
melhorado no seu ambiente de trabalho específico, o 
órgão supre essa carência e, em troca, esse Auditor se 
compromete a entregar o melhor serviço possível”, es-
clareceu o coordenador em exercício do CNM, Auditor 
Fiscal Levindo Jorge, que participou da reunião na RFB 
e conversou pessoalmente com Auditores de Belo Hori-
zonte sobre o funcionamento do PTDI.

 X Riscos 
No discurso oficial, o Plano de Trabalho seria uma 

ferramenta voltada, exclusivamente, ao incremento 
da efetividade e da eficiência no serviço público. Na 

prática, a situação pode ser bem diferente. Um dos 
problemas já identificados pela DEN diz respeito à as-
sinatura de um “pacto” entre subordinado e chefia 
para dar cumprimento às metas estipuladas, em tese, 
por ambas as partes – o que se assemelha a um con-
trato de gestão. Dessa forma, o trabalho intelectual 
do Auditor fica condicionado a um documento por 
ele próprio consignado, o que contraria frontalmente 
o conceito de autoridade conferido, por lei, ao car-
go. “Como pode uma autoridade se submeter a uma 
meta estabelecida por outro Auditor?”, questionou o 
diretor de Defesa Profissional do Sindifisco, Auditor Fis-

cal Dagoberto da Silva 
Lemos – que também 
esteve em Belo Horizon-
te para conhecer de 
perto o PTDI –, durante 
reunião do CDS (Conse-
lho de Delegados Sindi-
cais) em São Paulo.

Além de macular a 
luta pela valorização do 
cargo, o estabelecimen-
to de metas, de forma 
individual e documen-
tada, pode ser usado 
como ferramenta de in-
timidação por parte das 
chefias ou, ainda, como 
retaliação em momentos 
de mobilização da Clas-
se. “Se você firma esse 
pacto, assina, acorda, e 
por algum motivo maior 

não consegue corresponder, você está, indiretamente, 
dando uma arma para que isso seja considerado con-
tra você”, observou Levindo Jorge. Os prejuízos, nesta 
hipótese, não se limitariam a possíveis óbices à progres-
são e à promoção, podendo afetar, mais seriamente, 
a própria estabilidade no serviço público. O artigo 41 
da Constituição Federal somente autoriza a demissão 
do servidor estável quando decorrente de decisão em 
processo judicial/administrativo ou de “procedimento 
de avaliação periódica de desempenho”.

Durante a reunião com a administração da RFB, os 
Auditores Fiscais Maria Cândida Capozzoli (vice-presi-
dente do Sindifisco) e Kurt Krause (presidente da mesa 
do CDS) ressaltaram que a Receita Federal já possui 
mecanismos eficazes de avaliação institucional, de-
fendidos pela Classe como referências de metas co-

É inaceitável que um projeto 
como este tenha sido iniciado 
e, aparentemente, cristalizado 

no decreto da progressão, 
sem sequer ser formalmente 

apresentado à Classe

Claudio Damasceno - Presidente do Sindifisco 
Nacional
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letivas, a exemplo do TDPF (Termo de 
Distribuição de Procedimento Fiscal) 
– com procedimentos fiscais e prazos 
para execução por cada Auditor –, do 
FRA (Formulário de Registro de Ativida-
de) e do RHAF (Relatório de Horas Apli-
cadas à Atividade Fiscal), que indica o 
quantitativo de horas trabalhadas ex-
clusivamente em cada processo.

Em resposta, o subsecretário da Su-
cor reiterou que a implementação do 
PTDI é experimental e que os resultados 
do projeto-piloto serão submetidos a 
uma posterior análise pela administra-
ção. Uma reunião com as chefias da 
DRF Belo Horizonte, para obtenção do 
primeiro feedback sobre o projeto, de-
verá ocorrer em julho. Até lá, no entan-
to, a recomendação expressa do Co-
mando Nacional de Mobilização é de 
que os Auditores Fiscais abandonem o 
PTDI como forma de se resguardar de 
eventuais danos. “A gente ainda não 
sabe, claramente, qual a repercussão 
futura desse Plano de Trabalho”, decla-
rou o coordenador Levindo Jorge. “Por 
isso, orientamos que só haja a partici-
pação dos colegas depois que o De-
partamento Jurídico do Sindicato ava-
lie as possíveis implicações”, concluiu.

O presidente do Sindifisco e outros 
diretores da DEN têm mantido contato 
com a administração para saber, com 
clareza, como o Decreto 9.366 foi re-
cebido e assimilado pela RFB, no que 
diz respeito ao PTDI e, também, às de-
mais incorreções já identificadas pela 
Diretoria. “Vamos jogar mais luz sobre 
todas essas questões que desrespei-
tam ou trazem inovação com relação 
ao acordo”, afirmou o presidente. Em 
todos os diálogos com a Classe trans-
corridos após a publicação do decre-
to, a Diretoria Executiva ratificou que 
adotará todas as medidas cabíveis 
para blindar a Classe de possíveis ata-
ques institucionais e que permanece-
rá atuando, nas diversas esferas, pelo 
cumprimento do acordo e pela valori-
zação do cargo de Auditor Fiscal.



CDS define regras das 
Eleições para o Sindifisco 
Nacional e para o Conselho 
Fiscal - Triênio 2019/2021

Depois de uma longa discussão sobre o proces-
so de Eleição no âmbito do Sindifisco Nacional 
e do Conselho Fiscal Nacional para o Triênio 

2019/2021, o CDS (Conselho de Delegados Sindicais) 
aprovou o Regulamento da Eleições e definiu também 
os nomes do Auditores Fiscais que, agora, compõem a 
CEN (Comissão Eleitoral Nacional) e organizarão todo 
o processo de escolha do grupo que representará a 
categoria nos próximos três anos. 

O destaque dos debates acerca do processo eleito-
ral foi a aprovação de alguns mecanismos para con-
ferir mais segurança e a possibilidade de auditoria à 
votação pela internet. Sobre o quesito segurança, foi 
aprovado que a DEN (Diretoria Executiva Nacional), 
em conjunto com a Comissão Eleitoral, deve provi-
denciar a feitura de um clone da máquina virtual ou 
do servidor físico onde será realizada e processada a 
votação pela internet.  Ainda segundo essa proposta 
incluída no Regulamento, logo antes de se iniciar a 
votação, deve ser gerado um hash, código identifi-
cador deste clone, a ser assinado pelos membros da 
Comissão Eleitoral e pelos representantes das chapas. 

Esse clone deverá ser guardado por 15 anos e outra 
cópia da máquina ou servidor deve ser feita após o 
encerramento das votações. Esse código identificador 
garante a integridade dos arquivos. Por exemplo, uma 
vírgula alterada nesse documento, gera outro hash, que 
pode ser captado em uma simples verificação. Essa ino-
vação é mais uma garantia à lisura do processo eleitoral. 

Outras alterações importantes se referem às datas 
para votação. Por 50 votos favoráveis, sete contrá-
rios e sete abstenções, ficou definido que as eleições 
ocorrerão, pela internet, nos dias 17 e 18 de setembro, 
e, presencialmente, no dia 25 de setembro. Se houver 
segundo turno, o pleito se dará nos dias 7 e 8 de no-
vembro (internet) e no dia 13 do mesmo mês (urna). 

Antes das deliberações, o secretário-geral da DEN, 
Rogério Calil, ainda apresentou uma série de consi-
derações acerca das adaptações ao Regulamento, 
a fim de que se cumpra o cronograma do processo 
e que possibilite a participação de toda a Classe. So-
bre o sistema de votação por correspondência, ele 
sugeriu que, por causa das dificuldades apresentadas 
pelos Correios, as cédulas de primeiro e segundo tur-
no sejam enviadas na mesma correspondência aos 
filiados com cores e características diferentes, para 
facilitar a identificação.

A DEN ainda recomendou que à Comissão Eleitoral 
faça uma comunicação massiva sobre o cronograma 
do processo, a fim de garantir a participação de to-
dos os interessados no processo de composição da 
Direção Executiva Nacional e do Conselho Fiscal Na-
cional para o período de 2 de janeiro de 2019 a 1º de 
janeiro de 2021.

As alterações aprovadas foram automaticamen-
te incluídas no Regulamento, sem a necessidade de 
apreciação por outras instâncias. 

por Cristina Fausta
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Encerradas as discussões sobre o regulamento, os 
delegados definiram a composição da CEN (Comissão 
Eleitoral Nacional), responsável pela coordenação das 
eleições do Sindifisco.

Os Auditores Fiscais mais votados dentre os inscritos fo-
ram Cesar de Castro Haiashi (DS Taubaté), José de Carva-
lho Filho (DS Varginha) e Maria Carmen Fantini (DS Brasília), 
como membros efetivos da CEN. Os outros nomes votados 
foram dos Auditores Fiscais Helder Luís Gondim (DS Brasília), 

Mariane Horner Botelho (DS Campinas) e Carlos Alberto 
Pacheco (DS Belo Horizonte) para função de suplentes.

De acordo com o regulamento das Eleições do Sindifis-
co, os membros da CEN não poderão concorrer a qual-
quer cargo eletivo da DEN, do CFN (Conselho Fiscal Na-
cional) ou das Diretorias Executivas e Conselhos Fiscais das 
Delegacias Sindicais. Caberá à Comissão Eleitoral Nacio-
nal a condução do processo eleitoral até a prestação de 
contas pelas chapas concorrentes. 

9
ELEIçõES 2019/2021



10
DAP

O ano de 2018 não tem sido fácil para o Governo 
Federal. Nos últimos meses o Executivo tem en-
frentado uma série de derrotas no Congresso 

Nacional. Medidas que prejudicariam os servidores pú-
blicos e anunciadas como metas do governo de Michel 
Temer, não tiveram apoio dos parlamentares e estão sen-
do engavetadas. A intensa mobilização dos servidores 
públicos, com a destacada participação dos Auditores 
Fiscais, foi decisiva para que muitas matérias do Governo 
não chegassem nos plenários das Câmara e do Senado. 

Nesse período, o trabalho da DAP (Diretoria de Assun-
tos Parlamentares) foi árduo, tanto no Executivo como 
no Legislativo, na luta pela manutenção de várias con-
quistas adquiridas ao longo dos anos. Conquistas estas 
vinculadas, principalmente, à Previdência Social. A ur-
gência com que os temas emergiam pedia, à época, 
um trabalho sistemático e ágil da categoria. 

A DAP, juntamente com outras entidades, como o Fo-
nacate (Fórum Nacional Permanente de Carreiras Típi-
cas de Estado), realizou uma grande gestão na derruba-
da das matérias prejudiciais aos servidores públicos. A 
diretora-adjunta da DAP, Auditora Fiscal Maíra Giannico, 

Cinco meses de derrotas para 
o Governo

ressalta que além das estratégias desenvolvidas pela a 
Diretoria durante todas as fases, o trabalho dos Auditores 
Fiscais em Brasília e nas bases também teve papel fun-
damental na articulação junto com os parlamentares.

“Na nossa visão, a proximidade do parlamentar com 
o Auditor Fiscal nos seus Estados tem uma abordagem 
diferente e importante. Quando o deputado ou senador 
está em sua região, a categoria consegue debater as 
ideias de forma mais aberta e verdadeira, com maior 
receptividade”, explica.

Além da Reforma da Previdência, a DEN cuidou aten-
tamente de outros projetos importantes para a catego-
ria, tais como a MP (Medida Provisória) 805 e a medida 
que objetivava limitar a remuneração inicial de servido-
res públicos federais.

 X mp 805 
A MP 805 que adiava para 1º de janeiro de 2019 os re-

ajustes salariais previstos para várias categorias do Poder 
Executivo e alterava a contribuição previdenciária dos 
servidores de 11% para 14% perdeu a eficácia no dia 8 de 
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abril. A Medida Provisória foi editada em outubro do ano 
passado e teve 120 dias para ser convertida em lei, ou 
seja, votada na Câmara e no Senado, o que não ocorreu.

O Sindifisco Nacional atuou incansavelmente e em di-
versas frentes na luta pela derrubada da MP 805. Diretores 
da DEN participaram de vários atos e debates no Con-
gresso Nacional. No dia 11 de novembro do ano passado, 
o diretor da DAP, Devanir Oliveira, participou da audiên-
cia pública realizada pela Comissão Senado do Futuro, 
no Senado Federal. Ainda em novembro, o Sindifisco este-
ve, juntamente com outras 
entidades, do Ato Público 
contra a MP 805, em frente 
ao Ministério da Fazenda.

Em fevereiro desse ano, 
o Sindifisco foi admitido 
como Amicus Curiae na 
ADI 5809 (Ação Direta de 
Constitucionalidade) ajui-
zada pelo Psol (Partido So-
cialismo e Liberdade), que 
resultou na suspensão dos 
efeitos da MP 805 no STF 
(Supremo Tribunal Federal), 
quando o ministro Ricardo 
Lewandowski suspendeu 
por meio de Liminar a Me-
dida Provisória. 

 X Redução de sa-
lário  

Outra proposta aborta-
da pelo Governo foi a me-
dida que objetivava limitar 
a remuneração inicial de 
servidores públicos fede-
rais a R$ 5 mil reais. Sem 
força no Congresso Na-
cional, o presidente Michel 
Temer desistiu de enviar o 
pedido aos parlamentares. 
A propositura foi colocada em pauta no ano passado, 
na época, o Governo argumentava que a limitação dos 
vencimentos seria necessária para diminuir o rombo dos 
cofres públicos.

A proposta já vinha encontrando objeções na Casa 
Civil, mesmo com apoios da área financeira; porém, 
havia uma grande chance de não ser aprovada pelos 
parlamentares. Agora, quase um ano após ter manifesta-

do publicamente essa intenção, o presidente desistiu de 
levá-la adiante.

 X Reuniões  
O Sindifisco combateu intensamente essa proposta do 

Governo em estipular o valor de R$ 5 mil o salário inicial 
para os Auditores Fiscais e demais carreiras. A DEN realizou 
diversas reuniões com representantes do Governo para 
tratar sobre o assunto.

Em agosto, Claudio Da-
masceno esteve no MPDG 
(Ministério do Planejamen-
to, Orçamento e Gestão) 
com o secretário Augusto 
Chiba para tratar sobre 
essa redução. Em março 
deste ano, representantes 
da DEN estiveram na Secre-
taria de Relações de Traba-
lho no Serviço Público do 
Ministério do Planejamento, 
para discutir sobre o tema. 
Na ocasião, Claudio Da-
masceno argumentou que 
a limitação do salário inicial 
“desvalorizaria” a Classe e 
citou o descompasso que 
o referido projeto traria, já 
que o salário inicial de Au-
ditor da Receita Federal se-
ria reduzido.

 XpL 395/17  
A DAP, juntamente com 

outras entidades, como o 
Fonacate (Fórum Nacional 
Permanente de Carreiras 
Típicas de Estado), reali-
zou uma grande gestão na 
derrubada do PLS (Projeto 
de Lei do Senado) 395/2017 

- que trata da compensação financeira dos regimes pró-
prios de previdência (RPPS). Todo o esforço rendeu um 
resultado bastante positivo. Em maio, o presidente do 
Senado, senador Eunício Oliveira (MDB/CE), deferiu o re-
querimento do autor do projeto, senador Garibaldi Alves 
(MDB/RN), que solicitava a retirada de tramitação, em 
definitivo, do Projeto.

A proximidade do 
parlamentar com o Auditor 
Fiscal nos seus Estados tem 
uma abordagem diferente 

e importante. Quando o 
deputado ou senador está 
em sua região, a categoria 
consegue debater as ideias 

de forma mais aberta e 
verdadeira, com maior 

receptividade

Maíra Giannico - Diretora-adjunta da Diretoria 
de Assuntos Parlamentares
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Segundo a diretora Maíra Giannico, o arquivamento 
do PLS 395/2017 é fruto da atuação intensa da DAP na ar-
ticulação com o relator da matéria senador Valdir Raupp 
(PMDB-RO) e do autor do projeto, senador Garibaldi Al-
ves Filho (PMDB-RN), ressaltando sempre a inconstitucio-
nalidade do artigo 3º da emenda substitutiva aposta ao 
PLS, apresentada por Raupp no âmbito da CAS (Comis-
são de Assuntos Sociais) do Senado, que prevê a institui-
ção de uma alíquota de contribuição suplementar para 
os servidores de até 22% da remuneração. “Essa decisão 
foi uma grande vitória e uma ameaça a menos para o 
servidor público”, disse.

 X Reforma da Previdência   
A DAP, juntamente com outras entidades, como o Fona-

cate (Fórum Nacional Permanente de Carreiras Típicas de 
Estado), realizou uma grande gestão na derrubada do PLS 
(Projeto de Lei do Senado) 395/2017 - que trata da com-
pensação financeira dos regimes próprios de previdência 
(RPPS). Todo o esforço rendeu um resultado bastante po-
sitivo. Em maio, o presidente do Senado, senador Eunício 
Oliveira (MDB/CE), deferiu o requerimento do autor do 
projeto, senador Garibaldi Alves (MDB/RN), que solicitava 
a retirada de tramitação, em definitivo, do Projeto.

A PEC (Proposta de Emenda à Constituição) 287/16, 
que propõe a Reforma da Previdência, perdeu força e 
saiu de pauta e, a princípio, não há previsão para reto-
mada da discussão no Congresso Nacional. Com a inter-
venção federal no Rio de Janeiro, o Congresso Nacional 
ficou impossibilitado de votar qualquer medida que vise 
emendar a Constituição Federal. Com isso, a PEC 287/16 
não poderá ser apreciada.

A intensa mobilização dos servidores públicos, com a 
destacada participação dos Auditores Fiscais, foi decisi-
va para que o Governo não obtivesse a quantidade de 
votos necessária para a aprovação da PEC, de modo 
que a intervenção proporcionou uma saída honrosa ao 
Palácio do Planalto.

De acordo com Devanir Oliveira, a atuação dos Audito-
res Fiscais revelou-se de grande importância para subsidiar 
o debate. Afinal, nada melhor do que os especialistas tri-
butários, detentores do pleno conhecimento da Previdên-
cia Social, para oferecer subsídios fundamentais ao pleno 
entendimento das questões apresentadas. Em dois anos, a 
Classe participou junto com os parlamentares de audiên-
cias, atos públicos e divulgação de campanhas na mídia.

“Nós podemos garantir que todos os 513 deputados e 
81 senadores foram visitados pelos Auditores Fiscais, no 
mínimo quatro vezes, e em todas as visitas a Classe apre-

sentou argumentos concretos sobre prejuízos que a Re-
forma da Previdência poderia causar aos trabalhadores 
brasileiros”, destaca.

Nas audiências públicas que sucederam à aprecia-
ção da PEC 287, na Câmara, o Sindifisco Nacional mar-
cou presença e deu início a uma atuação incisiva e im-
pactante, junto aos parlamentares, que se solidificaria 
ao longo de todo o processo de discussão da matéria. 
Em diversas ocasiões, diretores da DEN fizeram duros dis-
cursos durante os debates contra o modelo de reforma 
proposto pelo Governo.

No âmbito institucional, um grande debate proposto 
pelo Sindicato ganhou notoriedade durante a tramita-
ção da PEC na Comissão. 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 Previ-
dência”, 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 cen-
tenas de pessoas no auditório do Correio e teve partici-
pação de Auditores Fiscais, acadêmicos, especialistas e 
lideranças sindicais, além de parlamentares e represen-
tantes do Governo, como o relator da PEC na Comissão 
Especial, deputado Arthur Maia (PPS-BA), e o então minis-
tro do Planejamento, Dyogo Oliveira.

Para o presidente do Sindifisco Nacional, Claudio Da-
masceno, o seminário e demais eventos realizados pelo 
Sindicato contribuíram fortemente para que a Reforma 
saísse da pauta do Congresso.

“Foi um Seminário de peso e importante para os de-
bates que ocorriam naquele momento. Esse evento veio 
para justamente trazer aquela posição de resistência 
não só dos servidores públicos como de toda a socieda-
de. Nós conseguimos fazer com que a discussão que pa-
recia definida, fosse adiada”, destacou. 

Além do intenso trabalho nas bases e no Congresso Na-
cional, todas as semanas, Auditores Fiscais das cinco regi-
ões do país realizaram caravanas a Brasília para atuar no 
convencimento dos deputados, sob a coordenação dos 
diretores da DAP. Vale ressaltar que o Sindifisco Nacional 
foi a única entidade a realizar as tradicionais caravanas 
à capital federal contra a reforma da Previdência Social. 

Seja com relação à Reforma da Previdência, à MP 805 
ou ao Projeto de Lei que trata da redução dos salários, a 
Classe tem se mostrado historicamente e vigilante, uma 
vez que a luta contra essas e outras medidas nocivas não 
cessaram definitivamente. Apesar disso, a Classe deve 
sentir-se orgulhosa por ter sido parte importante nessas 
conquistas até o momento.
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Diretoria requer documentos 
para execução

Os filiados do Sindifisco Nacional exequentes da 
ação da GAT (Gratificação por Atividade Tri-
butária) que ainda não encaminharam os do-

cumentos requeridos para o ajuizamento de execução 
ainda podem fazê-lo. A exigência decorre da descen-
tralização adotada como estratégia para dar celerida-
de ao processo. Cópia de comprovante de residência 
atual, contracheque e carteira funcional devem ser en-
caminhados para o email gat@sindifisconacional.org.br.

Como os pedidos de execução estão sendo feitos nas 
Seções Judiciárias dos estados — fixadas nas capitais, 
observada a competência de domicílio do autor —, 
alguns juízes estão requerendo a juntada de compro-
vante de residência, e, ainda, a comprovação de que 
é ocupante de cargo de Auditor Fiscal da RFB (Receita 
Federal do Brasil), por meio de juntada de contrache-
que atual.

Segundo a Diretoria de Assuntos Jurídicos informou, 
as ações de execução estão sendo ajuizadas, em gru-
pos de cinco exequentes, pelos escritórios contratados 
para promover o patrocínio das execuções. Tento em 

vista que o TRF 1 (Tribunal Regional Federal da 1ª Região) 
ainda não desenvolveu ferramenta para viabilizar o PJE 
(Processo Jurídico Eletrônico), a pasta tomou providên-
cias para requerer a execução dos filiados vinculados 
àquele foro por meio de protocolo físico. A medida já 
está em curso.

O 2º vice-presidente do Sindifisco, Auditor Fiscal Luiz 
Henrique Franca, considera esta a maior ação do Sin-
dicato, tanto pelo número de envolvidos quanto pelo 
valor global. Por esse motivo, “a DEN [Diretoria Executiva 
Nacional] vem sendo extremamente prudente no trato 
das execuções e tem tomado todos os cuidados possí-
veis para que a tramitação transcorra da melhor forma 
possível”, informou o Luiz Franca.

Agora, a pasta aguarda a manifestação da União 
quanto aos cálculos da ação, para que seja possível 
a inscrição dos precatórios de valores incontroversos a 
partir de 2019. Ocorrendo a inscrição em 2019, o rece-
bimento normalmente ocorre no exercício seguinte, ou 
seja, em 2020.
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ACONTECEU
 X Indenização de Fronteira 
No dia 18 de abril foi publicada a Portaria nº459 no 

DOU (Diário Oficial da União) que corrigiu a Lista de 
Munícipios contemplados com a indenização de fron-
teira estabelecida pela Secretaria da Receita Federal 
do Brasil. A portaria tinha sido publicada no DOU no 
dia 20 de dezembro de 2017, mas algumas regiões não 
tinham sido contempladas, mesmo estando dentro 
dos critérios estabelecidos pela portaria. A correção 
foi fruto do trabalho e cobranças realizadas pela DEN 
(Diretoria Executiva Nacional) junto ao Ministério do 
Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. Diversas 
reuniões foram realizadas para tratar sobre o assunto.

 X GAT
E no final do mês de abril, a Diretoria Jurídica do 

Sindifisco Nacional informou aos filiados que as execu-
ções da GAT (Gratificação de Atividade Tributária) já 
vêm sendo ajuizadas, em grupos de cinco exequen-
tes, em diversas capitais. Os escritórios contratados 
têm estrutura adequada para o patrocínio das execu-
ções, e estão trabalhando intensamente para concluir 
essa etapa de ajuizamento das ações. A diretoria jurí-
dica esclarece, também, que haverá a possibilidade, 
na área restrita do site, de cada um dos exequentes 
consultar seu processo. Quando essa função estiver 
disponível, os exequentes serão comunicados.

 X Frasur 
O Sindifisco Nacional participou, nos dias 10 e 11 de 

maio, de reunião na Frasur (Federação dos Funcioná-
rios da Arrecadação Fiscal e Aduaneiros do Mercosul). 
O encontro ocorreu na sede da AFA (Associação dos 
Funcionários Aduaneiros) do Uruguai. A Frasur congre-
ga sindicatos e associações de Auditores Fiscais dos 
países do Mercosul e países agregados. Além do Brasil, 
participaram do encontro representantes da Argenti-
na, Chile, Colômbia, Paraguai e Uruguai. Entre os itens 
discutidos estavam a necessidade de formalização da 
Frasur, para dar melhor viabilização de atuação junto a 
organismos internacionais como o Mercosul e a Unasul.

 X Conaf 2017 
O CDS (Conselho de Delegados Sindicais), realizado 

de 14 a 16 de maio em São Paulo, aprovou o relatório 
da Comissão Organizadora do Conaf2017 (Congres-
so Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal 
do Brasil). Foram apresentados os gastos totais empre-
endidos no Congresso, no que diz respeito aos deslo-
camentos aéreos e terrestres, à hospedagem e à ali-
mentação dos participantes, com destaque para os 
esforços da organização no sentido de otimizar recur-
sos. As estratégias adotadas aproximaram os gastos à 
mesma quantia empreendida no congresso realizado 
em 2014, em Foz do Iguaçu.  

 X Adicionais 
Depois da indenização de fronteira e do adicional 

noturno, agora chegou a vez do adicional de pericu-
losidade, insalubridade e penosidade, com a publica-
ção no DOU (Diário Oficial da União) da portaria da RFB 
(Receita Federal do Brasil) nº 3.124, de 03 de novembro 
de 2017, que disciplina o pagamento do adicional no 
âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil e 
a publicação da norma de execução nº  4, de 15 de 
maio. Desde junho de 2008 (com a implementação 
do subsidio), a Classe dos Auditores Fiscais não recebia 
esses adicionais em sua remuneração. A retomada do 
pagamento será possível com a mudança da forma de 
remuneração para vencimento básico. 

 X Paridade no Bônus
A DEN informa que ajuizou, no dia 9 de maio, ação 

coletiva ordinária com pedido de tutela antecipada 
visando a garantir a paridade constitucional no paga-
mento do Bônus de Eficiência aos aposentados e pen-
sionistas. A ação foi distribuída para a 16ª Vara Federal 
da Seção Judiciária do Distrito Federal e foi pedida 
prioridade na tramitação, com base no art. 71, §5º do 
Estatuto do Idoso. Se julgada procedente, a ação be-
neficiará aposentados e pensionistas que têm direito 
à paridade constitucional, seja pelas normas originais 
da Constituição Federal, seja pelas Emendas Constitu-
cionais 20/1998, 41/2003, 47/2005 e 70/2012.
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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.

PROJETO
AUDITOR
VALORIZADO


