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EDITORIAL

É preciso elevar o 
cargo de Auditor 
Fiscal ao patamar 
de protagonismo 
que lhe cabe, por 
meio da inserção 

permanente da Classe 
nas grandes discussões 

– promovidas pela 
academia, imprensa 
ou pelo parlamento – 

de temas relacionados 
ao Sistema Tributário 

Nacional

Troca de bastão
Esta edição da Revista Integração é inteiramente voltada à mudança 

na condução da entidade máxima dos Auditores Fiscais, consolidada 
pelas eleições à Diretoria Executiva Nacional para o triênio 2019-2021. A 
troca de bastão ocorre em momento de profunda incerteza quanto à 
conjuntura política e econômica que se afigurará nos próximos meses, 
em decorrência da coincidente substituição de governantes, gestores e 
parlamentares no âmbito nacional.

Nesse contexto, o novo presidente assumirá o comando do Sindifisco 
com a missão prima de promover a reunificação da Classe, visando a va-
lorização e o fortalecimento do cargo. Na entrevista concedida à repór-
ter Cristina Fausta, Kleber Cabral enfatiza que é preciso elevar o cargo 
de Auditor Fiscal “ao patamar de protagonismo que lhe cabe”, por meio 
da inserção permanente da Classe nas grandes discussões – promovidas 
pela academia, imprensa ou pelo parlamento – de temas relacionados 
ao Sistema Tributário Nacional.

O presidente também comenta sua futura relação com o governo Bol-
sonaro e com a nova administração da Receita Federal, defende a indi-
cação de um Auditor para o cargo de secretário da RFB, e ratifica pro-
postas de sua plataforma de campanha, como a luta pelo resgate da 
paridade em atenção aos Auditores Fiscais aposentados e pensionistas.

Esta edição traz, ainda, entrevista com o presidente Claudio Damas-
ceno, que faz um balanço de seus cinco anos à frente do Sindicato, 
enumera conquistas e aprendizados e deixa, à Classe, uma mensagem 
alinhada às expectativas de seu sucessor: “é preciso ter serenidade” e 
“sair do eterno embate eleitoral” porque “a conjuntura que se avizinha 
será muito dura”.

Para relembrar os caminhos trilhados pela Diretoria Executiva no úl-
timo triênio, o repórter Ricardo Cassiano apresenta uma retrospectiva 
do período, com ênfase na longa trajetória da campanha salarial, nas 
lutas travadas no parlamento, nas atividades sindicais e nas importantes 
vitórias do Departamento Jurídico, que beneficiam toda a Classe dos 
Auditores.

Você também vai conferir um balanço das Eleições do Sindicato, com 
a avaliação da Comissão Eleitoral Nacional, responsável por viabilizar 
um pleito ágil, moderno e transparente.

Boa  Leitura!
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ENTREVISTA - KLEBER CABRAL

kleber cabral é o novo 
presidente do Sindifisco 
Nacional

Eleito com mais de seis mil votos de um total 
de 10.723, o Auditor Fiscal Kleber Cabral será 
o novo presidente do Sindifisco Nacional 

para o Triênio 2019/2021. A confiança nele de-
positada se ancora em uma proposta de gestão 
que tem como eixos de atuação a valorização 
do cargo e da autoridade do Auditor Fiscal; a 
independência da Classe em relação à Admi-
nistração da Receita Federal do Brasil e o rede-
senho da estrutura e da forma de atuação do 
Sindicato. 

Formado em Direito pela Faculdade de Direito 
do Largo São Francisco – USP (Universidade de 
São Paulo) e em Engenharia Mecatrônica pela 
Escola Politécnica – USP, Kleber Cabral é presi-
dente da Unafisco Associação Nacional desde 
junho de 2016, onde também foi vice-presidente 
(2013 a 2016), diretor adjunto de Assuntos Jurídi-
cos (2010 a 2013) e diretor Jurídico (2007 a 2010). 

O novo presidente também foi diretor-adjun-
to de Assuntos Jurídicos da DEN (Diretoria Exe-
cutiva Nacional) do antigo Unafisco Sindical 
e foi diretor Jurídico do Unafisco Regional de 
São Paulo.

Nesta primeira entrevista à Revista Inte-
gração, após o resultado final das eleições 
sindicais, Cabral fala sobre conjuntura po-
lítica e econômica do país; a importância 
de a Classe se engajar ainda mais na for-
mulação da Lista Tríplice, que sugere no-
mes para ocupar o cargo de secretário da 
RFB (Receita Federal do Brasil); qual será 
a postura do Sindicato perante a Admi-
nistração no próximo triênio; formas de 
atuação para fomentar a unidade da 
categoria; propostas relacionadas a 
aposentados e ainda sobre valorização 
do cargo. 
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1.    Quais são suas expectativas sobre a relação entre o 
Sindifisco Nacional e o governo de Jair bolsonaro?

1 – O país passa por uma crise fiscal fruto de medidas 
pouco responsáveis implementa-
das por governos anteriores. De-
sonerações fiscais e da folha de 
pagamento sem estudos ade-
quados acerca do seu impacto 
potencial, sucessão de parce-
lamentos especiais e anistias 
(os chamados Refis) a toque de 
caixa, questões estruturais como 
a extinção da punibilidade para 
sonegadores que quitem ou par-
celem a dívida tributária, além 
de um contencioso tributário 
complexo e lento – tudo isso into-
xicou o ambiente de negócios e 
têm causado prejuízos bilionários 
aos cofres públicos. Agora, estão 
chamando a sociedade para 
pagar a conta. Alguns grupos de 
pressão, em especial, apontam 
entre as soluções o sacrifício do 
que chamam de “privilégios” de 
grupos de servidores públicos. 
É fato que, em alguns setores do serviço público, exis-
tem privilégios indefensáveis, como funcionários públi-
cos ganhando valores acima do teto constitucional e 
usando rubricas indenizatórias para burlar a limitação. 
Os inúmeros cargos de confiança preenchidos por apa-
drinhados políticos, que em regra não são servidores 
de carreira, é outro exemplo. No entanto, não é esse o 
caso dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil. 
Na nossa gestão, não lutaremos por privilégios, mas por 
direitos. Além disso, acreditamos que, num cenário de 
deterioração fiscal como o apontado, o novo Governo 
vai precisar mais do que nunca da capacidade técnica 
e da motivação profissional dos Auditores Fiscais. Somos 
agentes centrais na retomada do desenvolvimento eco-
nômico equilibrado e no restabelecimento do equilíbrio 
orçamentário.

2. o senhor acredita que o governo possa atentar para 
a indicação dos nomes propostos na lista tríplice para 
a ocupação do cargo de secretário da receita Federal 
do brasil?

2 – A Lista Tríplice é uma construção. Não se tornará 
realidade enquanto os próprios Auditores não compre-
enderem a importância desse instrumento. Na última 
edição, menos de 20% dos Auditores ativos votaram. A 

Lista Tríplice já foi entregue pela DEN (Diretoria Execu-
tiva Nacional) do Sindifisco Nacional a Marcos Cintra, 
indicado para ocupar a Secretaria Especial. A antiga 

configuração do Ministério da 
Fazenda está sendo reformula-
da, para dar lugar ao Ministério 
da Economia. A estrutura das se-
cretarias que ficarão subordina-
das ao futuro ministro Paulo Gue-
des ainda está sendo definida. 
Defendo que o posto máximo 
da Receita Federal do Brasil seja 
ocupado por um Auditor Fiscal, 
com notório saber, reputação 
ilibada, conhecimento da casa 
e legitimidade entre as demais 
autoridades tributárias. Precisa-
mos superar o atual modelo de 
gestão e iniciar uma nova era, 
redesenhando a estrutura, redu-
zindo os níveis hierárquicos para 
tornar a instituição mais horizon-
tal e, sobretudo, renovando os 
quadros da Administração, tanto 
em nível nacional quanto em ní-
vel local. O órgão está engessa-

do e precisa de oxigenação. Temos excelentes quadros 
entre os Auditores Fiscais que podem colaborar para a 
construção de uma Receita Federal mais próxima da 
sociedade, mais transparente e eficiente no combate à 
sonegação e a outros ilícitos. 

3. como deve ser a relação da nova DEN com a admi-
nistração da receita Federal do brasil? 

3 – A relação é de total independência. Não haverá 
oposição em pontos convergentes. Como destacamos 

Alçar o cargo 
de Auditor Fiscal 
ao patamar de 

protagonismo que 
lhe cabe é nosso 
primeiro desafio

Kleber Cabral - Presidente do 
Sindifisco Nacional
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repetidamente na nossa plataforma durante a campa-
nha, propomos diálogo, não subordinação. Defende-
mos aliança em prol dos interesses maiores do cargo e 
da Receita Federal, não subserviência. Para concretizar 
essa linha de atuação em favor de um órgão mais repu-
blicano e eficiente, defendemos, entre outras medidas, 
a adoção de um modelo rotativo e democrático de sele-
ção e ocupação de chefias com previsão de período de 
quarentena, a mudança na política de comunicação 
do órgão em relação às autoridades da Casa e uma re-
formulação na política de capacitação dos Auditores, a 
começar pelo curso de formação dos recém-ingressos. 

4. Em sua plataforma de campanha, o senhor destaca-
va que o primeiro desafio da nova DEN seria recuperar 
a unidade da classe em torno de eixos que promovam 
a solidariedade e o apoio mútuo entre grupos de inte-
resse aparentemente desiguais. como isso vai ser feito?

4 – A construção da unidade da Classe passa pelo ama-
durecimento por meio do diálogo, e por meio de ações 
efetivas da Direção Executiva Nacional. Nossa chapa 
conseguiu agregar de maneira equilibrada Auditores 
de todas as gerações. Tivemos uma vitória com larga 
vantagem sobre a segunda colocada, mais de 1.600 vo-
tos de diferença, o que nos confere legitimidade para 
conduzir esse entendimento e reunificação.
Na nossa visão, o primeiro passo para reconstruir a 
união é focar naquilo que interessa a todos, indepen-
dentemente de contingências geográficas, funcionais 
ou geracionais: a valorização e o fortalecimento do 
cargo. Alçar o cargo de Auditor Fiscal ao patamar de 
protagonismo que lhe cabe é nosso primeiro desafio. 
Precisamos angariar capital técnico e político junto à 
sociedade civil e às instâncias governamentais.
Para isso, precisamos marcar posição como autorida-
des especialistas nas áreas tributária, aduaneira e pre-

videnciária. Essa é uma construção de médio e longo 
prazo. Não existe mágica. A consolidação de relacio-
namentos com a academia, a imprensa e o parlamen-
to, de modo a inserir o cargo na discussão de temas 
concernentes ao Sistema Tributário Nacional, será uma 
das nossas linhas de atuação.

5. Qual é a principal proposta do grupo Novo rumo no 
que se refere aos auditores Fiscais aposentados? 

5 – O respeito à paridade. Hoje nós temos uma Lei, não 
regulamentada, que prevê uma gratificação chamada 
Bônus de Eficiência e Produtividade para a Atividade 
Tributária e Aduaneira. No entanto, os Auditores apo-
sentados recebem esses valores segundo uma tabela 
decrescente, em função do tempo de afastamento do 
trabalho. Conforme constou da nossa plataforma de 
campanha, nosso pleito se pauta na extinção dessa ta-
bela decrescente para os aposentados, o que depende 
de alteração por Lei.
Em paralelo, devemos buscar a administração do Fun-
daf (Fundo de Desenvolvimento e Administração da Ar-
recadação e Fiscalização), como já ocorreu no passa-
do, na época do Conselho da RAV. Esse formato existe 
na AGU (Advocacia-Geral da União) por meio do Con-
selho Curador de Honorários Advocatícios e nas procu-
radorias estaduais e municipais, que recebem por meio 
de honorários. O objetivo final é equalizar a distribuição 
dos valores devidos indistintamente aos Auditores, sejam 
eles aposentados ou não, como ocorre em grande par-
te dos Fiscos estaduais.

6. a sua plataforma chama a atenção para a “valoriza-
ção do cargo de auditor Fiscal”. como esse tema será 
tratado?

6 – A valorização do cargo passa por uma construção 
jurídica forte e também por uma transformação cultural 
e organizacional, tal como ocorreu com outras carreiras 
do serviço público. Tratamos desse tema sob duas óti-
cas complementares, a pauta remuneratória e a pauta 
não-remuneratória. A pauta não-remuneratória é que 
define o grau de importância do cargo. Dessa forma, 
como ponto de partida, lutaremos pelas prerrogativas 
constantes no acordo de 2016, pela edição de uma lei 
orgânica, pela desconcentração do poder decisório, 
pelo porte de arma de fogo, pela revogação de me-
didas que atentem contra a autoridade do Auditor e 
por uma carreira exclusiva para o cargo. No campo da 
pauta remuneratória, a luta será centrada na busca da 
paridade, na revogação das ilegalidades referentes à 
progressão funcional e na valorização permanente do 
vencimento básico.
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cEN faz balanço das  
Eleições 2018

A CEN (Comissão Eleitoral Nacional) continua 
trabalhando nas Eleições 2018. A extinção da 
comissão só acontece quando for apresen-

tado seu relatório final, documento no qual estarão 
registradas sugestões de aprimoramento para o pró-
ximo pleito. O documento, segundo o Estatuto do 
Sindifisco Nacional, deve ser apreciado na primeira 
reunião do CDS (Conselho de Delegados Sindicais) 
do ano seguinte às eleições. Mas, apesar de as tare-
fas ainda não estarem completamente fechadas, já 
é possível avaliar o processo eleitoral de 2018 pelos 
resultados registrados nas atas que foram divulgadas 
ao longo do processo, que, ressalte-se, ocorreu sem 
interrupções ou intercorrências, de forma transparen-
te e com integridade e imparcialidade.

O maior avanço deste processo eleitoral, em rela-
ção às Eleições de 2015, foi a sedimentação da vo-
tação pela internet. Na eleição anterior, foram regis-
trados 2.187 votos eletrônicos de um total de 11.476 
votos. Neste processo, que conduziu a chapa Novo 
Rumo à DEN (Diretoria Executiva Nacional) para o Tri-
ênio 2019/2021, foram computados 4.138 votos pela 

internet de um universo de 10.723 votos, segundo a 
ata de Consolidação de Apuração para DEN e o CFN 
(Conselho Fiscal Nacional).

A presidente da CEN, Maria Carmen Fantini de Cas-
tro e Carvalho Nepomuceno, observa que o cresci-
mento do voto eletrônico é resultante de confiança 
creditada pela categoria em um sistema completa-
mente auditável, que foi disponibilizado às chapas 
para análise e acompanhamento por assistentes téc-
nicos. Em nenhum momento houve a indicação de fa-
lhas ou de fragilidade do sistema que, além de confiá-
vel, foi também de simples acesso à toda a categoria. 

“A transparência na construção do processo de 
votação eletrônica foi muito importante para a cre-
dibilidade do mesmo. A CEN sempre se apresentou 
disponível para atender às demandas e responder 
dúvidas de quaisquer filiados. Disponibilizamos o sis-
tema previamente às eleições para que os filiados 
pudessem testá-lo e dele se aproximar, tendo mais 
confiança para uso no dia das votações. O atendi-
mento pelo Call Center trouxe conforto àqueles que 
tiveram dúvidas em seu uso”, resumiu Maria Carmem. 
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Outra iniciativa em direção à transpa-
rência em todo o processo eleitoral foi a 
transmissão ao vivo, pela TV Sindifisco, do 
resultado da votação pela internet e da 
apuração dos votos enviados por corres-
pondência. 

A inédita apuração dos votos por corres-
pondência ao vivo foi adotada no primei-
ro e segundo turnos da eleição. A medida 
permitiu que a contabilização das cédulas 
pudesse ser vista por qualquer filiado com 
acesso à internet de qualquer localidade. 

Os  Auditores Fiscais puderam acompa-
nhar a contagem dos votos durante todo o 
processo da escolha dos novos dirigentes 
do Sindicato, em tempo real, assistindo ao 
trabalho da CEN (Comissão Eleitoral Na-
cional), que também foi acompanhado in 
loco por representantes das chapas con-
correntes.

 X relatório
A votação pela internet foi a marca deste pleito e, 

no que depender da experiência da Comissão Elei-
toral às próximas eleições, devem apresentar mais 
novidades para melhorar a eficiência do processo. 
No relatório, em fase de elaboração, deve constar a 
proposta de urnas eletrônicas, para aqueles que ain-
da preferirem votar presencialmente. Esse mecanismo 
tem custo mais baixo que a emissão e o envio de cé-
dulas para as DS (Delegacias Sindicais) e vai possibili-
tar uma apuração célere dos votos. 

A CEN acredita que a utilização de urnas eletrôni-
cas também vai contribuir para diminuir o intervalo de 
tempo entre o 1º e 2º turno. A campanha de dispensa 
de recebimento de cédulas para voto por correspon-
dência deve ser ampliada e melhor divulgada. “Vá-
rios reportaram à CEN que não foram informados da 
campanha, mas ainda assim tivemos uma boa ade-
são”, lembra a presidente da Comissão.

Entre outras propostas, Maria Carmem ainda 
adiantou que deve recomendar que o material de 
divulgação das Chapas seja exclusivamente digital e 
que os folderes e livretos sejam enviados somente a 
Auditores Fiscais aposentados. Se a indicações forem 

acatadas, segundo opinião da CEN, o próximo certa-
me será mais rápido e menos dispendioso. 
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O encerramento de 2018 coloca ponto final a 
uma trajetória marcante de lutas e conquistas 
dos dirigentes do Sindifisco Nacional. A atual 

gestão, que permaneceu à frente da DEN (Diretoria 
Executiva Nacional) no triênio 2016-2018, teve forte 
atuação sindical, nas diversas áreas, e somou impor-
tantes vitórias perante o Governo e o Congresso Na-
cional, buscando atender, da melhor forma, aos an-
seios e às demandas dos Auditores Fiscais.

A marca mais notável foi a condução da mais lon-
ga Campanha Salarial da história do Sindicato, inicia-
da em 2015, num contexto desfavorável e de instabi-
lidade política e grave crise fiscal. “O momento foi, 
sem sombra de dúvidas, um dos mais conturbados da 
nossa história recente”, analisa o presidente do Sindi-

três anos, incontáveis 
conquistas

fisco, Auditor Fiscal Claudio Damasceno.
Depois de a Classe reafirmar o Bônus de Eficiência 

como forma de remuneração, na Assembleia Nacio-
nal de 7 de março de 2016, a Diretoria teve grande 
êxito na assinatura do acordo salarial, naquele mes-
mo mês, que assegurava reajuste de 21,3% (em qua-
tro anos), instituía o vencimento básico acrescido do 
Bônus e contemplava pontos essenciais da pauta não 
remuneratória. Começava, ali, uma incansável bata-
lha pela implementação, em todos os seus termos, do 
acordo firmado com o Governo e com a Administra-
ção da RFB (Receita Federal do Brasil).

O primeiro entrave deu-se ao longo da tramitação 
do Projeto de Lei 5864/16, enviado à Câmara dos De-
putados após intensa mobilização da Classe. O PL 
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sofreu resistências e acabou fatalmente desfigurado 
pela Comissão Especial. Apesar do cenário adverso, 
agravado pelo aprofundamento da crise econômica 
e a concretização do impeachment da então presi-
dente da República, Dilma Rousseff, a DEN se articu-
lou perante o Governo e o parlamento e conseguiu 
viabilizar a edição da MP 765/16, que resgatou pontos 
importantes do acordo, implementou o reajuste e a 
tabela de nove padrões, e possibilitou o pagamento 
retroativo do Bônus referente aos meses de agosto e 
dezembro de 2016.

Os meses seguintes foram de mobilização da Classe 
e de atuação incisiva da DEN, por meio da linha da 
Presidência e, particularmente, da DAP (Diretoria de 
Assuntos Parlamentares), em defesa do Bônus de Efici-
ência. No último dia antes da caducidade, o Senado 
Federal aprovou a MP 765 e, em 10 de julho de 2017, 
a Medida foi finalmente convertida na Lei 13.464/17, 
contemplando, também, na pauta não remunerató-
ria, o reconhecimento da autoridade do cargo e da 

essencialidade da RFB. O próximo passo seria a luta 
pela regulamentação do Bônus e da promoção/pro-
gressão na nova tabela.

Fruto de diversas reuniões com ministros do Gover-
no, do constante trabalho parlamentar e do acirra-
mento da greve, validada por liminar obtida pelo Sin-
difisco contra o corte de ponto – que perdurou por 
nove meses – e organizada mediante deliberações da 
DEN e do CNM (Comando Nacional de Mobilização), 
o texto da regulamentação do decreto do Bônus dei-
xou o Ministério do Planejamento, em março de 2018, 
e seguiu para a Casa Civil, onde permaneceu pelos 
meses seguintes, a despeito da manutenção do mo-
vimento paredista e das incansáveis negociações tra-
vadas pela DEN.

O decreto da promoção/progressão, por sua vez, 
foi enfim publicado em maio de 2018. Apesar de tra-
zer inconstitucionalidades e ilegalidades contestadas 
pelo Sindifisco, o texto possibilitou a efetivação das 
progressões, com efeitos retroativos, de centenas de 
Auditores Fiscais. Depois do recesso parlamentar, de 
julho de 2018, as negociações foram minimizadas em 
função das eleições gerais no País.

O presidente do Sindifisco ressalta outras conquistas 
celebradas durante sua gestão – como a desconcen-
tração do poder decisório e o pagamento da indeni-
zação de fronteira e dos adicionais de periculosidade 
e de trabalho noturno aos Auditores – e faz uma avalia-
ção positiva de toda a Campanha Salarial. “Podemos 
dizer que fizemos absolutamente tudo o que estava ao 
nosso alcance, com o aval da Assembleia Nacional, 
para, mesmo diante de circunstâncias tão adversas 
como as que enfrentamos, conseguir o melhor acordo 
possível para os Auditores Fiscais”, afirmou Damasceno.

 X trabalho parlamentar 
Boa parte das realizações da gestão 2016-2018 se 

deu em função do árduo trabalho desenvolvido pela 
Diretoria de Assuntos Parlamentares. Os diretores De-
vanir Oliveira e Maíra Giannico mantiveram uma forte 
atuação no Congresso Nacional, com a participação 
de Auditores Fiscais voluntários, de todo o País, sem-
pre municiados de informações disponibilizadas pela 
DAP no site do Sindifisco e repassadas em reuniões 
preparatórias presenciais comumente realizadas an-
tes do descolamento das equipes ao Congresso.
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 X atividade sindical
No âmbito interno, a Diretoria Executiva desen-

volveu uma série de atividades sindicais relevantes, 
como o projeto “Futuro do Cargo”, que aponta cená-
rios futuros para os Auditores Fiscais, o seminário sobre 
Processo Administrativo Disciplinar e Sindicância Patri-
monial e os seminários sobre Sigilo Fiscal, de iniciativa 
da Secretaria-Geral da Presidência, que percorreram 
o Brasil, de norte a sul, para discutir os limites legais 
que minimizam o reconhecimento e a valorização do 
trabalho do Auditor perante a sociedade.

A equipe de trabalho parlamentar também de-
senvolveu atividade itinerante, com a realização da 
“Oficina Parlamentar”, que levou treinamento e capa-
citação aos Auditores nas cidades de Salvador (BA), 
Florianópolis (SC) e Niterói (RJ). Na mesma linha, a Di-

O estreito relacionamento com as lideranças na 
Câmara e no Senado e a abordagem constante a to-
dos os 513 deputados e 81 senadores foi determinan-
te em cada passo da Campanha Salarial, desde as 
primeiras tratativas que costuraram a propositura do 
acordo.

Além do trabalho relacionado ao PL 5864 e à MP 765 
– com todos os seus desdobramentos, a DAP teve par-
ticipação decisiva nas lutas travadas pela DEN contra 
as ameaças ao cargo de Auditor Fiscal, as ingerências 
políticas na RFB e os vários ataques contra os servido-
res públicos levados a cabo pelo Governo Temer. O 
enfrentamento ao “pacote de maldades” do Executi-
vo levou a Classe a somar importantes vitórias, junta-
mente com outras entidades integrantes do Fonacate 
(Fórum Nacional Permanente das Carreiras Típicas de 
Estado), em especial no sepultamento das MPs 805/17 

e 849/18, que propunham a postergação dos reajustes 
já definidos em lei, e na desistência do Governo – por 
escassez de capital político – de aprovar a Reforma da 
Previdência, mascarada pela edição do decreto de 
intervenção federal no Rio de Janeiro.

A DAP contribuiu, ainda, com a aprovação do PLS 
(Projeto de Lei do Senado) 397/15, que assegurava a ne-
gociação coletiva no serviço público, embora o direito 
tenha sido suprimido por veto presidencial. Também 
foi o trabalho parlamentar um dos principais responsá-
veis pela criação da Frente Parlamentar em Defesa do 
Fisco, que reúne 238 deputados e senadores. Durante 
todo o triênio 2016-2018, a DAP contou com o apoio 
da Diretoria de Estudos Técnicos do Sindifisco, soman-
do mais de cem publicações no período, entre estudos 
e notas técnicas, pareceres, emendas parlamentares, 
notas para a imprensa e outros documentos.

retoria de Assuntos Jurídicos realizou novas edições do 
projeto “Jurídico Atuante”, se deslocando pelas cin-
co Regiões para sanar dúvidas dos filiados quanto às 
ações judiciais mantidas pelo Sindifisco.

Os Auditores Fiscais inativos também tiveram maior 
atenção da DEN e da Diretoria de Assuntos de Apo-
sentadoria e Pensões, com a criação de encontros 
regionais ocorridos em Maceió (AL), Poconé (MT) e 
Gaspar (SC), entre 2016 e 2017. “Podemos dizer, com 
toda a certeza, que esses eventos foram um sucesso”, 
declarou a diretora Nélia Cruvinel Resende. Os gran-
des eventos nacionais – Conaf (novembro de 2017) e 
Enap (maio de 2018) – também ganharam prestígio 
pelo alto nível de eficiência e profissionalismo em ter-
mos de orçamento, estrutura e organização.
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Ainda para os aposentados e pensionistas, o empe-
nho contínuo da linha da Presidência e, em particular, 
dos diretores de Aposentadoria e Pensões possibilitou 
a celebração, em novembro de 2016, do Acordo de 
Cooperação entre o Sindicato e a administração da 
Receita Federal para a emissão das carteiras funcio-
nais, após cinco anos de imbróglios. No final de 2018, 
mais de 3 mil documentos já haviam sido entregues aos 
Auditores. A Diretoria também restabeleceu contrato 
para manutenção do sistema Simule-RH, promoveu a 
atualização do “Guia de Orientação aos Familiares” e 
reformulou a revista mensal voltada aos aposentados e 
pensionistas (Idaap), que passou a ser produzida men-
salmente pela Diretoria de Comunicação Social.

Para contestar injustiças e lutar pela preservação 
dos direitos dos Auditores filiados, a Diretoria de De-
fesa Profissional, por sua vez, adotou postura proativa 
em diversas frentes, entre elas contra a Portaria MF/ 
MT/ MPOG n° 75/2017, que buscou implementar o regi-
me de 12h de trabalho por 36h de repouso, tornando 
o regime de 24x72 – que vigora na maioria das unida-
des aduaneiras e é o mais adequado às atividades 
do Auditor – aplicável apenas em casos excepcionais. 
Várias reuniões e eventos foram realizados, em 2017 e 
2018, com o objetivo de demover a Administração da 
proposta e promover os devidos ajustes na Portaria.

A Diretoria também acompanhou de perto a defe-
sa de mais de 130 Auditores Fiscais que enfrentaram 
processos administrativos – na Corregedoria, no Con-
selho de Ética e no âmbito do Ministério da Fazenda –, 
com vários resultados favoráveis aos Auditores, e con-
cluiu e divulgou a primeira pesquisa de campo sobre 
as condições de trabalho, como resultado do projeto 
DEN nos Estados.
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 X ações judiciais 
Na esfera jurídica, a gestão 2016-2018 foi a mais exito-

sa de toda a história do Sindifisco, consolidando vitórias 
nas principais ações patrocinadas ou acompanhadas 
pelo Departamento Jurídico, com a consequente con-
dução das execuções, e a resolução de pendências 
que se arrastavam há anos, como a demanda judicial 
de um ex-advogado e a controversa contratação do 
escritório de advocacia responsável pela ação dos 
28,86%.

A ação mais valiosa para a Classe, que trata da GAT 
(Gratificação de Atividade Tributária), transitou em jul-
gado em fevereiro de 2018, mediante atuação, perante 
o STJ (Superior Tribunal de Justiça) de escritório contrata-
do pelo Sindifisco. “Trata-se da maior ação do Sindicato 
e, por isso, estamos cuidando para que tudo transcorra 

da melhor forma possível”, destaca o diretor de Assuntos 
Jurídicos, Auditor Fiscal Sebastião Braz. As ações de exe-
cução, já em curso, beneficiam um total de 20 mil Au-
ditores, sendo 14.600 da RFB e 6 mil ex-previdenciários.

Também estão em andamento as execuções referen-
tes à Gifa, à GDAT, aos 3,17%, à conversão da licença-
-prêmio em pecúnia, ao PSS sobre 1/3 de férias e ao rea-
juste sobre pensões e aposentadoria por invalidez após 
a EC 41/2003. No total, as execuções têm potencial de 
pagamento de valores superiores a R$ 20 bilhões. Com 
relação aos 28,86%, mais de 13 mil precatórios referentes 
à parcela incontroversa já foram pagos e cerca de 70 
ações rescisórias – de 126 ajuizadas – foram revertidas, 
possibilitando a expedição de precatórios de, em mé-
dia, R$ 300 mil por Auditor Fiscal.

Outras ações exitosas do Departamento Jurídico 
contemplaram temas diversos, como os relacionados às 
greves decorrentes da campanha salarial, à progressão 
funcional, à obrigatoriedade de transferência das pas-
tas funcionais, ao IRPF sobre o abono permanência e 
aos auxílios saúde e creche. No STF (Supremo Tribunal 
Federal), o Sindifisco obteve, ainda, liminares que asse-
guraram o reajuste de 4,5% para janeiro de 2019 e o pa-
gamento do Bônus de Eficiência para os aposentados 
e pensionistas. “Todas essas conquistas só reafirmam o 
acerto da estratégia adotada pela DEN e por nosso De-
partamento Jurídico de contratar os escritórios parcei-
ros”, avaliou o presidente Claudio Damasceno.

 X comunicação
O triênio também foi marcado por grandes campa-

nhas de mídia custeadas pelo Fundo de Mídia, pro-
posto pela Diretoria de Comunicação Social. Desde 
novembro de 2016, as peças publicitárias – veiculadas 
em TV, rádio, jornais impressos, internet, aeroportos e 

outdoors – ganharam grande notoriedade no cená-
rio nacional e motivaram a criação do hotsite “Somos 
Auditores”, ao abordar temas como a defesa da Cam-
panha Salarial, a Reforma da Previdência e a valori-
zação do cargo, demonstrando o importante papel 
do Auditor Fiscal da RFB na arrecadação federal e no 
combate à sonegação e à corrupção.
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Em parceria com o jornal Correio Braziliense, o Sin-
difisco protagonizou a edição do “Correio Debate: 
Reforma da Previdência”, em abril de 2017, que levou 
nomes do alto escalão do Governo, de parlamenta-
res, especialista e representantes de entidade civis a 
discutir as mudanças previstas na PEC 287/2016 para 
o Regime Próprio (RPPS) e o impacto da reforma na 
Previdência Complementar. Como parte da campa-
nha de mídia, o evento – transmitido ao vivo pela TV 
NBR (EBC) pelo site do Correio Braziliense – teve amplo 
destaque na edição de um suplemento especial na 
edição impressa do jornal.

 X gestão administrativa 
Outro legado da atual gestão é a nova estrutura da 

sede administrativa do Sindicato e do Unafisco Saúde, 
que passaram por profunda reforma nos últimos dois 
anos. As instalações elétricas e hidráulicas, todo o es-
paço físico e o layout foram modernizados, seguindo a 
tendência de “conceito aberto” para melhor integra-
ção dos ambientes.

Além de contar com uma sede mais bonita e con-
fortável, a Diretoria de Administração e Finanças prezou 
pela manutenção da saúde financeira da entidade e 
tornou suas contas ainda mais transparentes, com a pu-

Mais recentemente, o Sindifisco voltou a atrair os 
holofotes ao promover, também em parceria com o 
Correio Braziliense, uma sabatina com os pré-candi-
datos à Presidência da República, em junho de 2018. 
Na ocasião, os 11 sabatinados, entre eles o presidente 
eleito Jair Bolsonaro, receberam da DEN um exemplar 
da 3ª edição do livro “Sistema Tributário: diagnóstico e 
elementos para mudanças”, que detalha propostas do 
Sindicato para melhoria da administração tributária.

blicação trimestral as demonstrações contábeis do Sin-
difisco e do Unafisco Saúde. Para otimizar os recursos, 
também foram adquiridos três apartamentos, em Brasí-
lia, para utilização dos diretores da DEN, possibilitando 
redução expressiva nas despesas com diárias de hotéis.

“O conjunto de medidas implementadas pela nossa 
gestão garantirá que os próximos dirigentes encontrem 
a casa em ordem, com as contas em dia, e possam dar 
continuidade a esse trabalho, que visa busca tornar o 
nosso Sindicato mais forte, a cada dia”, finalizou o pre-
sidente Claudio Damasceno.
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conquistas da classe 
representam “mudança 
de cultura” na rFb, avalia 
Damasceno

À frente da Diretoria Executiva nos últimos cinco 
anos, Claudio Damasceno avalia sua atuação 
como representante máximo dos Auditores Fis-

cais. O presidente comenta a condução de uma das 
mais difíceis campanhas salarias do Sindifisco, enume-
ra conquistas no âmbito administrativo e comemora 
vitórias em lutas antigas da Classe, como o reconhe-
cimento legal da autoridade do Auditor, o fim do MPF 
e a devolução do processo decisório. “Sair com essas 
questões resolvidas nos dá uma grande satisfação, pois 
elas representam, efetivamente, medidas de valoriza-
ção do cargo”, pontua.

O presidente reconhece que a “conjuntura que se 
avizinha será muito dura” e pede união da Classe para 
superar os desafios. “É preciso ter serenidade e dar o 
apoio necessário para que a nova Diretoria possa 
conduzir o Sindicato nos próximos anos”.

 X Perguntas
1. como foi a experiência de presidir uma entida-
de tão grande e representativa com o Sindifisco 
Nacional?

O Sindifisco Nacional é um dos maiores, e mais 
respeitados, sindicatos do Brasil. Nos últimos 
doze anos, estive de alguma maneira envol-
vido no Sindicato: como presidente de dele-
gacia sindical, como coordenador do Conaf 
2012 e como diretor da DEN. Foi uma grande 
experiência e, nos cinco últimos anos, uma 
grande honra representar a minha Classe 
como presidente da DEN.
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2. Sua gestão conduziu a mais longa campanha sala-
rial da história do Sindifisco. como o senhor avalia todo 
esse processo?

Mesmo diante de conjunturas externa e interna muito 
difíceis, conseguimos muitos avanços importantes. No 
campo externo, passamos por dois presidentes da Re-
pública, cinco ministros da Fazenda e quatro ministros 
do planejamento diferentes. E ainda tivemos que lidar 
com um Congresso extremamente conservador e hostil 
aos servidores públicos, em geral; no campo interno, o 
acirramento dos grupos políticos no Sindicato. Então, 
se olharmos para o resultado, veremos que a recupe-
ração da tabela de 9 padrões, a regulamentação da 
indenização de fronteira, o pagamento dos adicionais 
(insalubridade e noturno), a implementação do Bônus 
de Eficiência e do reajuste de 21,3% colocaram os Au-
ditores Fiscais em um novo patamar. Saímos de 2012 
querendo uma diferenciação em relação às demais 
carreiras do Executivo e uma forma de remuneração 
similar aos fiscos estaduais. A semente está plantada! 
Na minha opinião, estamos muito perto de regulamen-
tarmos o Bônus e deveríamos seguir esse caminho. Mas, 
evidentemente, caberá à categoria e à nova Diretoria 
seguir, ou não, com essa luta nos próximos anos.

3. Que outras ações ou iniciativas de sua gestão o se-
nhor destacaria?

Destacaria três áreas. Na administrativa, temos um 
novo Sindicato: sede totalmente reformada, inclusive 
a do Unafisco Saúde, estrutura de pessoal equilibrada 
e novos programas de controle de gestão e de custo 
da máquina. No campo jurídico, nunca tivemos tan-
tas execuções ao mesmo tempo: GAT, Licença Prêmio, 
Gifa, 3,17%, PSS sobre férias, 28,86% dos fazendários e 
previdenciários... nunca foram pagos tantos precató-
rios! E a expectativa é ótima para os próximos anos; 
fruto de um grande trabalho da Diretoria e do Depar-
tamento Jurídico. Foram diversas vitórias nesses cinco 
anos. Na área política, além da campanha salarial já 
mencionada, destacaria pontos da pauta não remu-
neratória. Quando comecei na DEN, em 2007, três pon-
tos eram emblemáticos: o reconhecimento legal da 
autoridade do Auditor, o fim do MPF e a devolução do 
processo decisório para os Auditores. A centralização 
nos cargos administrativos vinha da década de 90! 
Sair, agora, com essas questões resolvidas nos dá uma 
grande satisfação, pois elas representam, efetivamen-

te, medidas de valorização do nosso cargo: coisa pela 
qual lutei nos últimos doze anos.

4. Qual é ou quais são os maiores aprendizados ou li-
ções que ficam dessa experiência?

Foram muitos. Ninguém fica cinco anos no comando 
de um dos maiores sindicatos, como representante de 
uma categoria de Estado, e sai a mesma pessoa [risos]. 
Foi um período de grande crescimento pessoal e pro-
fissional. Evidentemente, tivemos erros na condução. 
E acho que o maior deles foi a comunicação com a 
categoria. As redes sociais trouxeram novos desafios 
para a área, e acho que, a exemplo de outros órgãos, 
entidades e até veículos de comunicação, não con-
seguimos total interação. Esse é apenas um exemplo. 
Mas, de qualquer forma, sou extremamente grato por 
toda essa experiência que obtive nesses cinco anos à 
frente do Sindifisco Nacional.

5. Qual legado sua gestão deixa para o Sindicato?

Não acredito em legados, muito menos de apenas 
uma pessoa. A gestão é sempre coletiva, embora o 
presidente seja, sempre, o mais cobrado. Mas, eu diria 
que uma das marcas dessa gestão foi o fortalecimen-
to institucional e estrutural do Sindifisco. Outra marca, 
indiscutível, foram as vitórias judiciais. Por fim, e prin-
cipalmente, uma campanha salarial que trouxe, além 
dos avanços salariais já mencionados, conquistas na 
pauta não remuneratória que representam uma mu-
dança de cultura na Receita Federal. Ainda há muito 
por fazer, mas a base está consolidada.

6. Que mensagem o senhor deixaria para os filiados e 
para os novos dirigentes da DEN?

A nova DEN é formada por pessoas experientes, que 
saberão conduzir o Sindicato de acordo com seus ob-
jetivos. Então, acho que não é o caso de dar conselhos, 
apenas de desejar sucesso nas lutas que virão. Para a 
categoria, eu diria que é preciso ter serenidade e dar o 
apoio necessário para que a nova Diretoria possa con-
duzir o Sindicato nos próximos anos. Precisamos sair do 
eterno embate eleitoral dos últimos anos. A conjuntura 
que se avizinha será muito dura! De minha parte, re-
torno ao exercício do cargo de Auditor Fiscal, no dia 2 
de janeiro, e continuarei militando no Sindifisco, agora 
como mais um soldado. Mais uma vez, obrigado, e um 
2019 de muitas realizações para todos nós!
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acoNtEcEU
 X greve 2017 
Em decisão publicada no dia 14 de dezembro, o 

ministro Og Fernandes, da 2ª Turma do Superior Tribu-
nal de Justiça, decidiu em favor do Sindicato na PET 
12111, reconhecendo a legalidade da greve. O ma-
gistrado reconheceu que a greve realizada no dia 
25/10/17 e no período de 1º/11/17 a 11/06/18, foi legal, 
vedando a aplicação, pela Administração, de pena-
lidade disciplinar ou registro nos assentos funcionais 
das ausências relativas a adesão à greve como faltas 
injustificadas.

 X reforma tributária
No dia 11 de dezembro, a Diretoria e Assuntos Parla-

mentares acompanhou a votação do substitutivo com 
complementação de voto à Proposta de Emenda à 
Constituição 293/04, chamada “minirreforma tributá-
ria”, apresentado pelo relator, deputado federal Luiz 
Carlos Hauly (PSDB-PR), em reunião da Comissão Es-
pecial. O documento atende parcialmente à deman-
da proposta pelo Sindifisco Nacional ao relator, com a 
colaboração de outras entidades do Fisco (Unafisco 
Associação, Fenat e Febrafite), para a inclusão de ca-
pítulo na CF (Constituição Federal) destinado ao forta-
lecimento das Administrações Tributárias e à valoriza-
ção do Auditor Fiscal. 

 X caso Jesus  
No dia 6 de dezembro, o CDS decidiu pela amplia-

ção do serviço de segurança funcional preventiva, 
oferecido ao Auditor Fiscal José Jesus Ferreira. A pro-
posta se deu após o acusado da tentativa de homicí-
dio, sofrida por Jesus em dezembro de 2008, retornar 
ao sistema prisional do Ceará. Se a decisão do Conse-
lho for acompanhada pela Assembleia, o serviço de 
segurança passará das atuais 12 horas para 24 horas 
por dia, enquanto o condenado for mantido preso na-
quele estado.

 X Progressão 
O DOU (Diário Oficial da União) do dia 8 de novem-

bro em vez de divulgou a portaria 1.700 da RFB (Recei-
ta Federal do Brasil), que concede progressão funcio-
nal e promoção aos servidores da Carreira Tributária 
e Aduaneira da Receita Federal do Brasil. 

A norma foi um dos assuntos tratados pelos inte-
grantes da Diretoria Executiva Nacional durante reu-
nião realizada na quarta-feira (7/11) com o secretá-
rio-adjunto da RFB (Receita Federal do Brasil), Auditor 
Fiscal Paulo Ricardo Cardoso, e o subsecretário de 
Gestão Corporativa, Auditor Fiscal Marcelo Melo. 

 X PSS sobre 1/3 de férias 
Em novembro, o Sindifisco Nacional obteve decisão 

favorável, já transitada em julgado, para os filiados ati-
vos egressos do Ex-Unafisco Sindical, que gozaram fé-
rias após março de 2007, e que não tenham recebido 
a devolução da contribuição previdenciária sobre o 
terço constitucional de férias por meio de outras deci-
sões judiciais. Diante desta vitória, o Sindifisco encami-
nhou correspondência para todos os filiados benefici-
ários, explicando os procedimentos necessários para 
habilitação na ação de execução/cumprimento de 
sentença, bem como encaminhou o termo de autori-
zação, procuração e boleto bancário no valor R$ 50, 
para a elaboração das planilhas de cálculos.

 X gat
No início de dezembro, o Departamento Jurídico 

disponibilizou página no site do Sindifisco Nacional 
para acompanhamento processual das ações de 
execução da GAT. As informações serão atualizadas 
e mantidas por um dos escritórios de advocacia con-
tratados pelo Sindifisco para conduzir a execução da 
ação. Para acessar a página, basta clicar no menu “Fi-
liado” – disponível na página principal do site – e, em 
seguida, em “Acompanhamento Processual” e “GAT. 
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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.
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