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EDITORIAL

O filiado pode 
votar através 

da internet, em 
urna ou por 

correspondência. 
O objetivo da 
publicação foi 

orientar o filiado 
sobre como 

proceder em 
cada uma das 
modalidades 

de voto e ainda 
informar sobre 
como o filiado 
pode votar em 

trânsito.

Caro Auditor Fiscal,
A categoria está a poucos dias das Eleições 2018 para o Sindifisco 

Nacional, quando então vai decidir quais serão os Auditores Fiscais 
que vão compor a nova DEN (Diretoria Executiva Nacional) e, também, 
sobre quais colegas vão integrar o CFN (Conselheiro Fiscal Nacional) 
para o Triênio 2019/2021. Esta edição do Integração está dedicada 
ao processo eleitoral e traz informações essenciais para você Auditor 
Fiscal consciente da importância de decidir que o representará nos 
próximos três anos. 

Pensando em aproximar os filiados dos candidatos, esta publicação 
traz entrevistas com os três concorrentes à Direção Nacional – Luiz 
Henrique (Avançar Mais); Francisco César de Oliveira Santos, o Chico 
César (Sindicato de Verdade); e Kleber Cabral (Novo Rumo), todos 
tiveram o mesmo espaço para resumir suas propostas/considerações, 
apresentar um breve currículo e responder a perguntas sobre os temas 
que, atualmente, são os mais debatidos pela categoria, entre eles, a 
regulamentação do Bônus de Eficiência, defesa da Aduana e ainda 
sobre a valorização do cargo de Auditor Fiscal perante a sociedade. 

O leitor ainda tem à sua disposição uma matéria específica sobre 
o Conselho Fiscal Nacional com informações acerca da estrutura 
e da função do órgão, incumbido de fiscalizar que tem a gestão 
econômico-financeira do Sindifisco Nacional. 

Igualmente importante é a matéria que trata do processo de 
votação. O filiado pode votar através da internet, em urna ou por 
correspondência. O objetivoo da publicação foi orientar o filiado 
sobre como proceder em cada uma das modalidades de voto e ainda 
informar sobre como o filiado pode votar em trânsito. 

Por fim, a publicação chama a atenção para o cronograma do 
processo eleitoral, com matéria que lembra cada uma das datas, 
com eleição pela internet a ser realizada nos dias 17 e 18 do mês de 
setembro de 2018, enquanto a votação presencial, em urna, será 
somente no dia 25 de setembro de 2018. Havendo segundo turno na 
eleição para a Diretoria Executiva Nacional, a votação pela internet 
se dará nos dias 7 e 8 de novembro de 2018, e a votação presencial 
somente no dia 13 de novembro de 2018.  

 

Boa  Leitura!



IntegraçãoIntegraçãoExpediente e Direção
Integração é uma publicação da Diretoria Executiva 
Nacional do Sindifisco Nacional (Sindicato Nacional 
dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil).

Diretoria do Sindifisco Nacional
Presidente: Cláudio Márcio Oliveira Damasceno; 
1º Vice-Presidente: Maria Cândida Capozzoli de 
Carvalho; 2º Vice-Presidente: Luiz Henrique Behrens 
Franca(Duick); Secretário-Geral: Rogério Said Calil; 
Diretor-Secretário: Pedro Egídio Alves de Oliveira; 
Diretor de Administração e Finanças: Albino Dalla 
Vecchia; 1º Diretor-Adjunto de Administração e 
Finanças: Cesar Araujo Ramos; 2º Diretor-Adjunto 
de Administração e Finanças: Cloves Francisco 
Braga; Diretor de Assuntos Jurídicos: Sebastião Braz 
da Cunha dos Reis; 1º Diretor-Adjunto de Assuntos 
Jurídicos: Carlos Rafael da Silva; 2º Diretor-Adjunto de 
Assuntos Jurídicos: Sergio Santiago da Rosa; Diretor 
de Defesa Profissional: Daniel Saraiva Magalhães; 1º 
Diretor-Adjunto de Defesa Profissional: Dagoberto 
da Silva Lemos; Diretor de Estudos Técnicos: Wagner 
Teixeira Vaz; 1º Diretor-Adjunto de Estudos Técnicos: 
Edison de Souza Vieira; Diretor de Comunicação 
Social: Pedro Delarue Tolentino Filho; Diretor-Adjunto 
de Comunicação: Mário Luiz de Andrade; Diretora 
de Assuntos de Aposentadoria e Pensões: Nélia 
Cruvinel Resende; Diretor-Adjunto de Assuntos de 
Aposentadoria e Pensões: José Castelo Branco Bessa 
Filho; Diretor do Plano de Saúde: Roberto Machado 
Bueno; Diretor-Adjunto do Plano de Saúde: 
Agnaldo Neri; Diretor de Assuntos Parlamentares: 
José Devanir de Oliveira; Diretora-Adjunta de 
Assuntos Parlamentares: Maíra Giannico; Diretora 
de Relações Internacionais e Intersindicais: Juliana 
Christina Simas de Macedo; Diretora de Defesa da 
Justiça Fiscal e da Seguridade Social, de Políticas 
Sociais e de Assuntos Especiais: Assunta Di Dea 
Bergamasco; Diretor Suplente: Genidalto da Silva 
Paiva; Diretor Suplente: Luiz Gonçalves Bomtempo; 
Diretor Suplente: Leonardo Picanço Cruz. 

Departamento de Jornalismo
Gerente e editor: Rodrigo Oliveira – 4359/02-
DF; Jornalistas: Cristina Fausta, Danielle Santos,   
Patrícia Portales, Ricardo Cassiano, Eduardo 
Moura; Projeto Gráfico: Núcleo Cinco Marketing e 
Comunicação Ltda.; Diagramação: Núcleo Cinco 
Marketing e Comunicação Ltda.; Tiragem: 24.600 
Exemplares; Impressão: Interagir Artes Gráficas 
LKB Ltda ME

Sede do Sindifisco Nacional
SDS, Conjunto Baracat, 1º andar, salas 1 a 11, Asa Sul, 
Brasília/DF – Cep: 70.392-900
Fone (61) 3218-5200 - Fax (61) 3218-5201
Site: www.sindifisconacional.org.br
E-mail: integracao@sindifisconacional.org.br

59 - 2018

Chapa 2: É preciso mudar de 
atitude, é preciso voltar a lutar 
de verdade

10

CoNSelho FiSCal NaCioNal

Conselho Fiscal Nacional: 
guardiões financeiros do 
Sindifisco Nacional

14

eleiçõeS 2o18

Fique atento às datas das 
Eleições 2018

05

Chapa 3: Novo rumo: uma 
nova concepção de atuação 
corporativa

12

alTeRNaTiVaS PaRa a VoTaçÃo

Filiados poderão votar pela 
internet, correspondência 
ou em urnas

17

eNTReViSTaS Com oS 
CaNDiDaToS

Chapa 1: Equilíbrio e 
experiência para Avançar Mais

08

eNTReViSTaS Com oS 
CaNDiDaToS

eNTReViSTaS Com oS 
CaNDiDaToS



A Classe está a poucos dias 
de decidir quais serão os 
Auditores Fiscais que vão 

compor a DEN (Diretoria Executi-
va Nacional) e o CFN (Conselho 
Fiscal Nacional) para o Triênio 
2019/2021. É fundamental que 
você participe deste processo 
e, para isso, é importante estar 
atento às datas. A eleição pela 
internet será realizada nos dias 17 
e 18 do mês de setembro de 2018, 
enquanto que a votação presen-
cial, em urna, será somente no 
dia 25 de setembro de 2018.

Havendo segundo turno na 
eleição para a Diretoria Executi-
va Nacional ou para a Diretoria 
Executiva da Delegacia Sindical, 
a votação pela internet dar-se-á 
nos dias 7 e 8 de novembro de 
2018, e a votação presencial, so-
mente no dia 13 de novembro de 
2018.

Os locais, dias e horários da vo-
tação deverão ser amplamente 
divulgados pelas Comissões Elei-
torais Locais, com antecedên-
cia mínima de cinco dias úteis, 
buscando sensibilizar o eleitor 
da importância do exercício de 
seu direito, bem como apresen-
tando-lhe as diversas opções de 
dias e meios de votação.

Fique atento às datas 
das eleições 2018

5
ELEIçõES 2018
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ElEiçõEs 2018

 X Voto pela internet
As eleições pela internet serão realizadas das 08h do dia 17 de setem-

bro até as 19h do dia 18 de setembro, horário de Brasília. Não haverá 
interrupção do sistema no período da madrugada, perfazendo um to-
tal de 35 horas de votação. O sistema estará disponível para todos os 
filiados aptos a votar, mas, para utilizar esse meio de votação, o eleitor 
precisará de um certificado digital. Pode ser o mesmo usado para os 
trabalhos na Receita Federal do Brasil, ou ainda qualquer outro emitido 
por autoridade certificadora do tipo ICP-Brasil. 

Será disponibilizada aos filiados uma votação simulada antes das elei-
ções, para que todos possam se acostumar ao sistema e sanar eventu-
ais problemas. Também estará disponível nos dias das eleições um ca-
nal de contato com a empresa para solucionar dúvidas e dificuldades 
operacionais. O sistema de votação eletrônico estará acessível pelo site 
https://eleicoessindifisconacional.org.br.

 X Voto em urna 
As eleições presenciais ocorrerão no dia 25 de setembro, das 09h às 

17h. Deverá ser disponibilizada, no mínimo, uma Mesa Eleitoral por Dele-
gacia Sindical, vedadas as urnas itinerantes. Convém lembrar que não é 
permitida a aglomeração de pessoas nas proximidades da Mesa Eleito-
ral, nem tão pouco a chamada “boca de urna”.

 X Voto por correspondência
Conforme o Regulamento das Eleições, com 30 dias de antecedên-

cia, a Comissão Eleitoral Nacional postou o material para o voto por 
correspondência para a residência dos filiados que optaram por essa 
modalidade de votação. Mais uma vez, atenção para as datas: o voto 
por correspondência no primeiro turno pode ser postado até o dia final 
das eleições correspondentes, ou seja, 25 de setembro, sendo nulo o 
voto postado fora deste prazo.

Findo o primeiro turno, a CEN tem até o dia 11 de 
outubro para divulgar o resultado das eleições, dan-
do conhecimento a todas as DS (Delegacias Sindi-
cais). Havendo segundo turno, o voto só poderá ser 
postado a partir da data em que a CEN proclamar as 
chapas vencedoras das eleições no primeiro turno e 
assim como designado anteriormente, o voto também 
poderá ser enviado até o último dia da votação em 
urna (13 de novembro).

O resultado do segundo turno deverá ser divulga-
do, segundo o Regulamento das Eleições, até o dia 30 
de novembro.

Essas datas são muito importantes para você, Au-
ditor Fiscal, que vai decidir quem o representará nos 
próximos três anos. Fique de olho nas datas e em to-
das as notícias sobre o processo eleitoral no site do 
Sindifisco Nacional.

TiPoS De VoTaçÃo
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entrevistas com os candidatos

Chapa 1: equilíbrio e experiência 
para avançar mais

A Chapa Avançar Mais é composta por Audito-
res ativos e aposentados dos mais diversos seg-
mentos da categoria, com larga experiência. 

Com 11 anos de atividade sindical, jamais perdemos a 
capacidade de renovação, unindo a experiência dos 
mais antigos à de novos colegas (50% nunca integra-
ram a direção nacional e apenas 6 são remanescentes 
da atual diretoria). Os objetivos que nos identificam: 
defesa da sociedade, busca da justiça fiscal, valoriza-
ção do cargo e fortalecimento da Receita Federal.

Nosso diferencial sempre foi a disposição para o 
diálogo e a negociação franca, junto com a classe, 
independente do governo e da administração, tendo 
como objetivo uma remuneração justa e adequada 
ao cargo, à altura da nossa importância para a socie-

dade, a busca de uma Receita imparcial e livre de in-
gerências políticas, que atue no combate à corrupção 
e à sonegação, e de um sistema tributário justo.

Houve um tempo em que o nosso sindicato defen-
dia os interesses mais diversos na sociedade e não era 
recebido pelas autoridades governamentais: era re-
conhecido como o sindicato do contra. Nós do grupo 
Avançar mudamos isso! Temos um histórico de realiza-
ções, e nossa plataforma mostra isso.

A Chapa “Avançar Mais” quer continuar esse traba-
lho, com novas propostas e novas ações! Pedimos mais 
uma vez sua confiança! Não é hora de voltar ao pas-
sado nem de trilhar rumos desconhecidos! É hora de 
aVaNçaR maiS!

Currículo do Candidato
Candidato: Luiz Henrique França
Formado em Engenharia Mecânica e Direito, 

lotado na SRRF06/DIREP.
Concurso: março/94.
Como 2º Vice-presidente e Diretor Jurídico do 

sindicato, consolidei o êxito nas principais ações 
(28,86%, 3,17%, GAT, GIFA), informei e tirei dúvidas 
sobre processos em mais de 60 locais, solucionei 
o caso PCCS em SP e negociei com ex-advogado 
que pleiteou toda a sucumbência dos 28,86%, 
garantindo enormes reservas financeiras para o 
sindicato.

Palestrante nos encontros regionais de 
aposentados do Nordeste, Sul, Centro Oeste e no 
ENAP  2018; em 6 seminários sobre sigilo fiscal e 
em seminário sobre sindicância patrimonial; em 
diversas audiências públicas, como da Reforma da 
Previdência.

Participei de reuniões de negociação da pauta 
salarial, de diversos eventos sindicais (Plenárias, 
caravanas etc) e de 7 Conaf.
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Sobre o principal ponto de discussão dos auditores 
Fiscais nos últimos três anos, o Bônus de eficiência, 
como o senhor pretende atuar, junto ao Governo, 
caso a regulamentação não se efetive até o fim 
do ano ou não contemple a íntegra do acordo 
fechado com a categoria?

2019 tem de ser o ano da consolidação do bônus. Não 
será fácil, pois demandas de servidores tendem a não 
ser atendidas. Precisamos unir a classe. Convidarei 
candidatos das chapas concorrentes a lutar pela 
regulamentação. Pressão inicial no MF e na RFB. Esta 
Casa não voltará ao funcionamento normal sem o 
bônus que, atualmente, é a única alternativa de que 
dispomos para contornar a emenda constitucional 
do teto dos gastos, que pode impossibilitar por longo 
tempo reajuste salarial geral. Com o bônus, podemos 
aumentar nossa remuneração de 3 formas: aumento 
do valor do FUNDAF, quando o país voltar a crescer; 
inclusão de novas fontes e aumento do percentual 
destinado ao pagamento do bônus, ambos possíveis 
por decreto.

Quais são os principais pontos de sua plataforma?

Consolidação do bônus e valorização do cargo, 
resgate das prerrogativas e garantias acordadas com 
o governo, mas ainda não contempladas. Principais 
eixos remuneratórios: obtenção da paridade no bônus 
e reconhecimento em lei do direito aos anuênios e 
vantagens pessoais; reajuste anual do vencimento 
básico. Porte de arma incondicional; fim do controle de 
ponto sob quaisquer formas e substituição por controle 
de produtividade; revisão do Decreto das Progressões; 
carreira exclusiva para os Auditores; LOF: aprovação da 
PEC 186 ou emenda semelhante na reforma tributária; 
extensão do trabalho remoto em todas as áreas de 
atuação; realização de novas oficinas de trabalho 
parlamentar e seminários de PAD.

Qual/quais serão as principais estratégias de 
luta de sua Gestão em prol dos aposentados 
e pensionistas, inclusive no que diz respeito a 
paridade do adicional ente ativos e aposentados?

Tentou-se tudo para manter a paridade durante o 
período de discussão do bônus. Porém, há muito tempo 

os governos tentam acabar com ela para todos, como 
foi com todas as nossas gratificações. Buscamos, via 
emendas, seu resgate durante a tramitação do PL 5864 
e da MP 765, sem êxito. A solução agora é no Judiciário, 
com o Escritório Ayres Britto. Aguardamos o agravo ao 
TRF-1 do pedido de antecipação de tutela e a decisão 
de mérito em 1ª instância. A DEN jamais abrirá mão da 
paridade! Nós a resgatamos em 2008 e a resgataremos 
de novo! Faremos novos encontros regionais de 
aposentados e pensionistas, para a informação sobre 
as principais demandas e ações judiciais e para traçar 
estratégias para a paridade.

Como você acha que deve ser a atuação do 
Sindifisco Nacional em defesa da aduana?

A defesa passa pela remuneração. Já se conseguiu 
a regulamentação do adicional de fronteira, 
fundamental para a fixação dos Auditores nesses locais, 
o adicional noturno, que vem sendo pago em várias 
localidades, e o adicional de periculosidade, em vias 
de se concretizar. E mais: porte de arma incondicional; 
melhoria das condições de trabalho (novos prédios e 
equipamentos); plantões, que não devem ser alterados 
sem o consentimento dos Auditores; retomada do 
Fronteira em Foco, desenvolvido há 7 anos, com o 
objetivo de mostrar as condições de trabalho, além 
de manter contato com os auditores das regiões 
fronteiriças.

Como você pretende trabalhar a valorização da 
Classe perante a sociedade?

Avançamos nos últimos anos, patrocinando eventos 
como o seminário da Reforma da Previdência e a 
sabatina dos candidatos à presidência (que receberam 
nosso estudo “Sistema Tributário: Diagnóstico e 
Proposta”), ambos com o Correio Braziliense, levando 
à sociedade o nome do sindicato nos assuntos em 
que temos expertise e enaltecendo o trabalho do 
Auditor. As inserções na mídia, especialmente na 
TV, demonstrando nossa participação no combate 
à corrupção e à sonegação e nas operações como 
a Lava-Jato, mostrando nossa importância para a 
arrecadação, são formas de informar a sociedade 
sobre nosso relevante papel, assim como nossos 
estudos sobre o reajuste da tabela do IRPF.
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Currículo do Candidato
Candidato: Chico César 
Chico César possui licenciatura em Ciências com 

habilitação em Matemática. É Auditor-Fiscal desde 
1986 e sua lotação atual é a DRF/Ribeirão Preto.

Na RFB, teve participação em diversas 
operações durante os 32 (trinta e dois) anos e 
meio no cargo, com atuação majoritária na 
fiscalização externa de: ISTR; IRRF; IUM; IRPF; IRPJ; 
Contribuições Sociais; combate ao contrabando/
descaminho e aos crimes praticados por agentes 
públicos (associações e organizações criminosas), 
com destaque para as operações: Grandes Lagos; 
Observatório, Dubai, Paraíso Fiscal e seus reflexos.

Na vida sindical foi Secretário de Administração 
e de Comunicação da Resec de Ribeirão Preto 
do UNAFISCO. No SINDISFISCO já foi quatro vezes 
presidente e duas vezes vice-presidente da DS/
Ribeirão Preto.

Chapa 2: É preciso mudar de 
atitude, é preciso voltar a lutar 
de verdade
O Sindifisco Nacional precisa mudar. Mas não 

uma mudança que troque os atores do mesmo 
enredo. Precisamos de uma mudança maiúscu-

la, que traga de volta a força sindical que já tivemos e a 
valorização profissional que merecemos. 

 Necessitamos, mais do que nunca, de um front que 
ofereça resistência aos ataques do gerencialismo den-
tro da Receita Federal. 

 Que papel teremos no futuro se não agirmos com 
firmeza no presente? Seremos meros executores que pe-
dem autorização para fiscalizar? Em alguns casos, por in-
crível que pareça, esta já é uma realidade. E para mudá-
-la temos que superar o modelo de sindicalismo parceiro 
da administração, onde a cada negociação o resultado 
é uma expectativa a menos e uma concessão a mais.

 Perdemos tempo precioso com pautas que nos di-
vidiram e fragilizaram, como a remuneração variável 
vinculada ao cumprimento de metas. Por isso daremos 
continuidade à luta histórica pela paridade e integrali-
dade da remuneração para todos na carreira. 

 Conduziremos uma gestão marcada pela transpa-
rência e participação, um sindicato que volte a LUTAR 
e inspirar CONFIANçA. Não será missão fácil, tal o esta-
do atual de descrença. Mas contamos com quadros de 
enorme valor técnico e larga experiência sindical para 
levá-la a cabo.     

Firmamos com os colegas o compromisso de atuar na 
defesa incansável dos Auditores-Fiscais e para se fazer 
cumprir a missão republicana da Receita Federal.
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Sobre o principal ponto de discussão dos auditores 
Fiscais nos últimos três anos, o Bônus de eficiência, 
como o senhor pretende atuar, junto ao Governo, 
caso a regulamentação não se efetive até o fim 
do ano ou não contemple a íntegra do acordo 
fechado com a categoria?

Defendemos a necessidade de rediscutir o modelo de 
remuneração. Não é adequado à uma carreira típica 
de Estado a remuneração variável atrelada a metas. 
Vejam a armadilha que a condução desse projeto nos 
levou. Primeiro, a direção sindical não abria mão da 
paridade e do subsídio, para logo abandonar os dois. 
Seguiu abraçada à cúpula da RFB no projeto gerencial 
que separa administradores de auditores, com a 
ilusão de ganhos extras com bônus. Depois abriu mão 
de prerrogativas do cargo, aceitou a mitigação da 
autoridade e, por fim, chegamos à implantação da 
avaliação individual via contrato de gestão. Portanto, 
há algum tempo se faz necessário responder outra 
pergunta: Será que os Auditores-Fiscais querem a 
regulamentação do bônus com os prejuízos para 
carreira como está proposto?
 
Quais são os principais pontos de sua plataforma?

O cenário que se avizinha vai exigir uma atuação 
sindical experiente, combativa e com capacidade 
política de unir a classe e rearticular o enfrentamento 
com o governo que vier.  
Reestabelecer a unidade da categoria é um dos 
objetivos centrais. 
Reconstruir a participação dos Auditores nos destinos 
da categoria.
Fazer funcionar uma política sindical que respeite as 
minorias, coisa que há algum tempo não existe.
Reposicionar o Sindifisco no cenário político e sindical 
para voltar a ter a respeitabilidade que lhe é devida 
internamente e na sociedade. 
E construir com a classe as saídas para encruzilhadas 
a que fomos conduzidos pelo projeto da atual direção 
nacional.
 
Qual/quais serão as principais estratégias de 
luta de sua Gestão em prol dos aposentados 
e pensionistas, inclusive no que diz respeito a 
paridade do adicional ente ativos e aposentados?

O ponto número um é assumir como questão de honra 
que direitos e conquistas não se negociam. Abrir mão 

de um direito com a promessa de recuperar no âmbito 
judicial, como foi feito com a paridade, é, no mínimo, 
irresponsável e desagregador. Diante dessa situação 
caótica a que fomos conduzidos, tomaremos as medidas 
judiciais adequadas e possíveis, mas o importante é 
mudar a estratégia e os objetivos. 
A segunda questão é não aceitar qualquer política 
ou acordo que beneficia parte da categoria em 
detrimento de outra. Propomos rediscutir com a 
categoria a questão da remuneração variável 
atrelada a metas e dar continuidade à luta histórica 
pela paridade e integralidade da remuneração para 
todos na carreira.
 
Como você acha que deve ser a atuação do 
Sindifisco Nacional em defesa da aduana?

Defender a Aduana é defender o Estado, a sociedade. 
E faremos ações permanentes de valorização e 
fortalecimento dos Auditores-Fiscais aduaneiros.
Criaremos no sindicato uma comissão de 
acompanhamento das questões aduaneiras, para 
interferir prontamente em situações que exigem 
apoio e defesa dos Auditores e atuar nas definições 
normativas das políticas de controle.                                                                               
Precisamos garantir a precedência da Aduana 
e enfrentar o problema crônico de precarização 
das condições de trabalho em muitas unidades de 
fronteira. É fundamental recuperar o porte de armas, 
promover política de pessoal que valorize e estimule 
a permanência de Auditores nas fronteiras, e fazer 
campanhas de legitimação social da Aduana.
 
Como você pretende trabalhar a valorização da 
Classe perante a sociedade?

A valorização do nosso cargo depende também da 
percepção que a sociedade tem daquilo que fazemos.
No resgate do protagonismo dos Auditores vamos 
intensificar a comunicação com a sociedade, atrair 
mídia pela expertise de nossos quadros, produzir e 
disseminar conhecimento, consolidando a posição de 
referência em assuntos tributários, previdenciários e 
aduaneiros. 
A defesa dos interesses da sociedade em questões 
como a Previdência Pública, reforma do Sistema 
Tributário, fortalecimento do Controle Aduaneiro e a 
vigilância sobre a boa aplicação dos recursos públicos 
é outro passo importante para a construção de uma 
nova relação com a sociedade brasileira. 
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Chapa 3: Novo rumo: uma 
nova concepção de atuação 
corporativa
O Novo Rumo nasceu a partir do desejo de cons-

truir um novo modelo para a condução do 
Sindifisco Nacional. Nos últimos tempos, o atre-

lamento da DEN à administração da Receita Federal 
corroeu sua autonomia e credibilidade. A postura sub-
serviente da direção sindical, somada a uma cúpula 
do órgão que vem militando de forma perene contra a 
autoridade do Auditor-Fiscal estão no cerne das nossas 
sucessivas frustrações. Uma entidade sindical desprovi-
da de capacidade crítica, isolada, sem liderança.

No outro extremo dessa posição, um grupo que já 
esteve à frente do Unafisco Sindical por várias gestões, 
com viés fortemente ideológico, alinhado a movimen-
tos sociais e causas que extrapolam os limites da defesa 

corporativa dos Auditores-Fiscais. Éramos o conhecido 
“Sindicato do Contra”. 

O Novo Rumo apresenta à classe uma proposta alter-
nativa: uma atuação equilibrada e transparente, cen-
trada na valorização do cargo, que articule diálogo e 
força, com total independência em relação à adminis-
tração da Receita e a correntes ideológicas.

Queremos estabelecer uma nova forma de atuação 
corporativa, capaz de alavancar intensa e permanente 
interação com a classe. A valorização da autoridade 
do Auditor-Fiscal depende de todos nós, e o sindicato 
pode e deve ser o fio condutor desse processo, que cer-
tamente conduzirá o cargo e a Receita Federal a um 
novo patamar no arcabouço das instituições brasileiras.

Currículo do Candidato
Candidato: Kleber Cabral
Kleber Cabral é auditor-fiscal do concurso 

de 1994 e está lotado na Delegacia de Maiores 
Contribuintes, em São Paulo. É Bacharel em Direito 
pela Faculdade de Direito do Largo São Francisco 
– USP, e Engenheiro Mecatrônico pela Escola 
Politécnica - USP.

Atuou na área aduaneira (IRF/SP e ALF/Guarulhos), 
no ESPEI 08, e na área de fiscalização de tributos 
internos (DEAIN/SP e DEMAC/SP).

É presidente da Unafisco Associação Nacional 
desde Junho de 2016. Foi Vice-Presidente da 
mesma entidade entre 2013 e 2016, além de Diretor-
adjunto de Assuntos Jurídicos entre 2010 e 2013 e 
Diretor Jurídico entre 2007 e 2010. Ocupou, entre 
2007 e 2009, o cargo de Diretor-adjunto de Assuntos 
Jurídicos da DEN do antigo Unafisco Sindical, e foi 
também Diretor Jurídico da Unafisco Regional de 
São Paulo.
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Sobre o principal ponto de discussão dos auditores 
Fiscais nos últimos três anos, o Bônus de eficiência, 
como o senhor pretende atuar, junto ao Governo, 
caso a regulamentação não se efetive até o fim 
do ano ou não contemple a íntegra do acordo 
fechado com a categoria?

O acordo envolveu um conjunto de prerrogativas e 
garantias, a pauta não remuneratória, que acabou 
ficando praticamente toda pelo caminho. Portanto, 
o acordo já não foi cumprido! Em 2019 estaremos 
diante de um novo Governo, oxalá de uma nova 
administração da RFB. É imprescindível retomar as 
prerrogativas constantes do acordo salarial de 2016, 
e uma regulamentação que respeite as bases de 
cálculo do FUNDAF previstas no acordo. Defendemos o 
pagamento do bônus integral aos aposentados.

Quais são os principais pontos de sua plataforma?

Nossa plataforma possui três eixos: Valorização do cargo 
e da autoridade do Auditor-Fiscal, Independência 
em relação à Administração da Receita Federal 
e Redesenho da estrutura e da forma de atuação 
do sindicato. Propomos um sindicato que se torne 
referência nos assuntos tributários, previdenciários e 
aduaneiros junto à sociedade, imprensa, parlamento 
e meios acadêmicos, colocando o Auditor Fiscal na 
posição de protagonista na discussão dos temas em 
que possuímos reconhecido expertise. Um sindicato 
independente, devoto aos interesses dos Auditores-
Fiscais, sem subserviência à administração da Receita 
ou a quaisquer governos, nem tampouco a ideologias 
políticas, vínculos partidários ou interesses alheios à 
pauta corporativa da classe.

Qual/quais serão as principais estratégias de 
luta de sua Gestão em prol dos aposentados 
e pensionistas, inclusive no que diz respeito a 
paridade do adicional ente ativos e aposentados?

Defenderemos o resgate da Paridade, sem tergiversar. 
Não se trata apenas de um direito constitucional, 
mas de um dever estatutário e moral das lideranças 
sindicais para com os aposentados e aposentáveis, 
e seus pensionistas. Há carreiras com subsídio e sem 
paridade, assim como há carreiras com vencimento 

básico e com paridade. Nosso compromisso é com a 
defesa da paridade, independentemente do formato 
remuneratório.
A remuneração dos Auditores-Fiscais por vencimento 
básico é um dado da realidade, consta da lei nº 
13.464/17. Assim, a luta, a princípio, deve se dar pela 
extensão do bônus integral aos aposentados. Existem 
outras possibilidades de solução para a paridade que 
também podem ser buscadas, como o retorno do 
subsídio ou a incorporação do bônus ao vencimento 
básico. Porém o bônus tem fonte própria, o FUNDAF, 
cujos recursos são destacados do orçamento da União. 
A paridade do bônus aos aposentados não traria 
impactos quanto às despesas para o Executivo, o que 
torna, em tese, mais viável uma negociação.

Como você acha que deve ser a atuação do 
Sindifisco Nacional em defesa da aduana?

O Sindifisco Nacional deve manter relacionamento 
com entidades representativas de Aduanas de outros 
países, da Aduana Internacional, como a OMA, 
visando conhecer as boas práticas internacionais que 
possam servir de referência ao Brasil. Propomos uma 
agenda de seminários voltados para a discussão da 
Aduana Brasileira, onde possamos debater os maiores 
problemas enfrentados e propor soluções, buscando 
uma maior integração das unidades aduaneiras com 
as demais áreas da RFB.

Como você pretende trabalhar a valorização da 
Classe perante a sociedade?

Propomos uma forma de atuação que é utilizada na 
Unafisco com sucesso: a integração com a sociedade 
por meio de ações articuladas junto à imprensa, meios 
acadêmicos e parlamento, integrando a produção 
de estudos técnicos com inserções na mídia, projetos 
e audiências públicas no Congresso, organização e 
participação em eventos técnicos e acadêmicos.  O 
Auditor-Fiscal precisa assumir seu papel de protagonista 
na discussão nacional dos temas ligados à nossa 
área de atuação - o Sistema Tributário, a Aduana, a 
Seguridade Social -, e o Sindifisco Nacional deve ser 
o fio condutor desse processo, com objetivo final de 
promover uma efetiva valorização e reconhecimento 
do Auditor-Fiscal perante a sociedade.
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Conselho Fiscal Nacional: 
guardiões financeiros do 
Sindifisco Nacional

A eleição dos membros que vão compor o Conse-
lho Fiscal Nacional (CFN) ocorrerá no mesmo dia 
em que acontecerá a escolha da nova direção 

da DEN (Direção Executiva Nacional). E você, Auditor 
Fiscal da Receita Federal do Brasil, precisa conhecer os 
concorrentes que terão a incumbência técnica de fisca-
lizar a gestão econômico-financeira do Sindifisco Nacio-
nal, para um mandato de três anos (2019/2020/2021). 

Quem ainda não conhece a história dos candidatos 
deve, o quanto antes, se preparar para escolher aqueles 
que serão os guardiões financeiros do Sindifisco Nacio-
nal. Em comum, todos os concorrentes apresentam uma 
trajetória importante dentro da vida sindical, como pode 
ser verificado nos respectivos currículos, disponibilizados 
no site do Sindicato, na aba Eleições 2018, bem como no 
caderno enviado à residência de cada filiado.

Ao CFN cabe a análise, manifestada por meio de 
pareceres, sobre a execução dos planos de aplicação 
dos recursos; exatidão dos balanços; e prestação de 

contas de receita e despe-
sa da entidade. 

 X estrutura e  
  funcionamento

O CFN é órgão colegiado 
composto por três membros 
efetivos, com igual núme-
ro de suplentes, que serão 
escolhidos individualmente 
em eleição desvinculada 
das chapas candidatas à 
DEN. O presidente do Con-
selho deverá ser escolhido 
pelos membros efetivos do 
colegiado, em sua reunião 
inaugural. A convocação 
do Conselho Fiscal Nacional 
será feita pelo seu presiden-

te, pela maioria de seus membros, pela DEN ou pela Mesa 
Diretora do CDS (Conselho de Delegados Sindicais), nos 
casos previstos no Estatuto do Sindifisco Nacional.

As decisões do CFN serão tomadas sempre em cole-
giado, assegurado ao voto vencido registrar, em ata, as 
respectivas razões. Por sua vez, as reuniões ordinárias têm 
períodos fixos e ocorrem nos meses de março, julho, outu-
bro e janeiro e, extraordinariamente, quando convoca-
da pelas instâncias citadas acima. 

Os suplentes, sempre que desejarem, podem partici-
par das atividades do CFN, inclusive das reuniões, com 
direito a voz. As deliberações e os trabalhos realizados 
pelo CFN constarão em ata disponibilizada aos filiados 
na área restrita do site do Sindifisco Nacional, em até 30 
dias após a realização da reunião. É declarada vacân-
cia do cargo do conselheiro titular que não comparecer 
a três reuniões consecutivas ou cinco alternadas, sem 
apresentar justificativas, ocasião em que, automatica-
mente, perderá o mandato.
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alfio Gasparin – DS/São Paulo

márcia irene Cancio de mello 
Werneck – DS Rio de Janeiro/RJ

Paulo Roberto Torres – 
DS/Ribeirão Preto

Cecília Cícera de Palma – 
DS/São Paulo

marcílio henrique Ferreira - 
DS/Rio de Janeiro

Pérsio Rômel macedo Ferreira – 
DS/Poços de Caldas

José Yassuo hashimoto –  
DS/São Paulo

maria aparecida de Sousa 
Gomes da Silva – DS/Brasília

Sérgio Santiago da Rosa – 
DS/ Rio de Janeiro

magna aparecida do amaral – 
DS/Rondônia

osvaldo Garcia martins – 
DS/São Paulo

os atuais candidatos são:
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Filiados poderão votar pela 
internet, correspondência  
ou em urnas

O processo eleitoral para a Diretoria Executiva 
Nacional (DEN) e para o Conselho Fiscal Na-
cional (CFN) será iniciado na segunda quinze-

na de setembro. Assim como nas últimas eleições, em 
2015, o filiado poderá votar pela internet. Esta é a se-
gunda vez em que serão eleitos os integrantes da Dire-
toria Executiva e do Conselho Fiscal para um mandato 
de três anos (2019/2020/2021). 

Além do sistema eletrônico, os filiados também po-
derão optar por votar presencialmente em urnas, con-

forme as Mesas Eleitorais disponibilizadas pelas Co-
missões Eleitorais, ou ainda por correspondência. De 
acordo com o regulamento das eleições, a votação 
pela internet será realizada nos dias 17 e 18 do mês de 
setembro de 2018, enquanto a votação presencial (em 
urna) será somente no dia 25 de setembro de 2018. O 
prazo para o envio das cédulas por correspondência 
também se encerra no dia 25 de setembro, sendo que 
não serão considerados válidos os votos encaminha-
dos após esta data.

 X internet
A partir das 8h do dia 17 de setembro 

até as 19h do dia 18 de setembro, os filia-
dos poderão votar pelo site próprio das 
eleições, nos candidatos de sua preferên-
cia para a DEN e para o CFN. Para efeti-
var o voto, o filiado precisará de certifica-
do digital (token), que pode ser o mesmo 
utilizado para acesso aos sistemas da Re-
ceita Federal do Brasil ou um similar.

Para garantir que os votantes tenham 
habilidade para utilizar a ferramenta, 

todas as instruções necessárias para 
votar pela internet serão enviadas pela 
Comissão Eleitoral para a residência dos 
filiados, em envelope lacrado. Também 
serão disponibilizados tutoriais em vídeo 
na internet, com o passo a passo para 
a votação, e ainda uma “Eleição Simu-
lada”, para que o filiado possa interagir 
com o sistema eletrônico de votação, 
testando seu token e conferindo previa-
mente seus dados.    
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 X Correspondência
A Comissão Eleitoral Nacional en-

viará para a residência dos filiados, 30 
(trinta) dias antes da data das eleições 
no 1º turno, o material necessário para 
o voto por correspondência para que 
o filiado, se for o caso, possa votar por 
essa modalidade.

Conforme o regulamento das elei-
ções, o voto por correspondência, no pri-
meiro turno, poderá ser postado a partir 
de seu recebimento, até o dia final das 
eleições correspondentes, ou seja, 25 de 
setembro de 2018, sendo nulo o voto pos-
tado fora deste prazo. Será ainda consi-
derado nulo, não sendo computado, o 
voto por correspondência cujo envelope 

seja entregue aberto pelos correios; cujo 
envelope “CARTA-RESPOSTA” contenha 
mais de uma cédula; ou ainda contido 
em envelope “CARTA-RESPOSTA” distinto 
daquele enviado ao filiado.

As cédulas de votação são impressas 
em papel-moeda, apresentando ainda 
diversos quesitos de segurança. É impor-
tante observar que, em razão do curto 
espaço de tempo, serão enviados para 
residência dos filiados envelopes com as 
cédulas do 1º e do 2º turno de votação. 
Assim, o filiado deverá observar com 
atenção qual a cédula a ser enviada no 
1º turno, visto que o envio de cédula tro-
cada ensejará a anulação do voto.

 X Voto em urna
Em cada Mesa Eleitoral haverá uma 

só listagem contendo o nome de todos 
os filiados circunscritos à respectiva De-
legacia Sindical com direito a voto. Nes-
ta listagem haverá ainda a indicação 
dos filiados que já votaram pela internet, 
de forma a impedir que o voto em du-
plicidade. O filiado exercerá o direito de 
voto no âmbito de sua Delegacia Sindi-
cal, em trânsito, em qualquer localida-
de do país ou ainda, por correspondên-
cia, vedado o voto por procuração.

A cédula de votação será rubricada 
por, pelo menos, dois componentes da 

Mesa Eleitoral, no momento de sua en-
trega ao eleitor. Após identificar-se para 
os mesários, o eleitor assinará a lista de 
votação, receberá a cédula e deslo-
car-se-á até a cabine ou local próprio, 
onde deverá assinalar o seu voto. Assi-
nalado o voto, o eleitor dobrará a cédu-
la e a colocará na urna à vista dos in-
tegrantes da Mesa e do(s) fiscal(is) da(s) 
chapa(s), se presente(s). O eleitor votará 
na mesma cédula em uma chapa da 
Diretoria Executiva Nacional e em até 
três candidatos concorrentes ao Conse-
lho Fiscal Nacional.

 X Voto em trânsito
O filiado, quando se encontrar fora da circunscrição de sua Delegacia Sindi-

cal, poderá votar em trânsito nas urnas de qualquer localidade no país, desde 
que esteja em pleno gozo de seus direitos estatutários. Ou ainda, poderá se utili-
zar do voto pela internet, o qual independe da localização física do filiado.



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




