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Desde a sua fundação, em 2009, o Sindifisco Nacional e a nossa categoria estão em um 

processo constante de evolução e de valorização, fruto de muito trabalho das diversas 

diretorias que nos antecederam e da confiança depositada pelos Auditores Fiscais nos 

últimos anos. O grupo Avançar, embora concorra pela primeira vez na eleição do sindicato, 

nasceu do Opinião e Unidade, que esteve presente em todas as gestões do Sindifisco 

Nacional e nas últimas gestões da ex-Fenafisp e do ex-Unafisco Sindical.  

A Chapa Avançar Mais é composta por Auditores Fiscais dos mais diversos segmentos da 

nossa categoria, ativos e aposentados, com larga experiência na Receita Federal e na 

extinta Secretaria da Receita Previdenciária. Após 11 anos de intensa atividade política 

sindical, somos um grupo que jamais perdeu a sua capacidade de renovação, reunindo a 

experiência dos mais antigos e de novos colegas (quase 50% nunca integraram uma direção 

nacional, e apenas seis dos 28 candidatos são remanescentes da atual diretoria) em torno 

de objetivos que nos identificam: a defesa da sociedade (na busca da justiça fiscal), a 

valorização do cargo e o fortalecimento da Receita Federal. 

Nosso diferencial sempre foi a disposição para o diálogo e para a negociação franca, 

junto com a categoria, independente de governos e de administrações, tendo sempre 

como objetivo uma remuneração justa e adequada ao nosso cargo, que esteja à altura da 

nossa importância para a sociedade, além da busca de uma Receita Federal imparcial e 

livre de ingerências políticas, que atue no combate à corrupção e à sonegação, e de um 

sistema tributário que traga justiça fiscal. 

Houve um tempo em que o nosso sindicato não era recebido pelas autoridades 

governamentais; já houve um tempo em que nosso sindicato era reconhecido como o 

“sindicato do contra”; já houve um tempo em que o nosso sindicato defendia os interesses 

mais diversos na sociedade. Isso ficou no passado: nós do grupo Avançar mudamos isso! 

Temos um histórico de realizações, e as páginas seguintes mostram isso. 

A Chapa Avançar Mais quer continuar esse trabalho, com novas propostas e com novas 

ações! Por isso, pedimos mais uma vez a sua confiança! Não é hora de voltar ao passado! 

Não é hora de trilhar caminhos desconhecidos! É hora de AVANÇAR... MAIS!  
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Falar que a conjuntura política e econômica 

nos próximos anos será difícil para os servidores 

públicos talvez soe como redundante. A 

verdade é que ela nunca foi fácil, e jamais 

será. Mas se há uma coisa de que nenhum 

Auditor tem dúvida é que, nos últimos três anos, 

enfrentamos a pior conjuntura possível!  

A maior campanha salarial da nossa 

história teve vários momentos e muitas 

dificuldades: passamos por dois presidentes 

(Dilma Rousseff e Michel Temer), quatro 

ministros da Fazenda (Joaquim Levy, Nelson 

Barbosa, Henrique Meirelles e Eduardo 

Guardia), três ministros do Planejamento 

(Nelson Barbosa, Dyogo Oliveira e Esteves 

Colnago), e ainda enfrentamos um 

Congresso Nacional extremamente 

conservador e hostil e uma crise econômica 

sem precedentes, com uma pauta contrária 

aos interesses dos servidores, com propostas 

como PEC do teto dos gastos, Reforma 

Trabalhista, Reforma da Previdência, 

parcelamentos especiais (com benesses 

nunca vistas para sonegadores), além de 

muitos ataques a nossas atribuições e a nosso 

cargo. Apesar das adversidades, a 

perseverança em torno dos nossos objetivos, 

a união em torno dessas pautas e a 

confiança depositada no processo de 

negociação pela nossa categoria, fizeram 

com que AVANÇÁSSEMOS nas nossas 

pautas:  

 

PAUTA NÃO REMUNERATÓRIA 

 Depois de 20 anos, um diploma legal (art. 5º, 

parágrafo único, da Lei nº 13.464/2017) voltou a 

reconhecer, e de maneira explícita, o Auditor-

Fiscal da Receita Federal do Brasil como a 

autoridade tributária e aduaneira do órgão; 

- Após duas décadas de centralização do 

poder decisório nos cargos em comissão, a 

mudança do Regimento Interno da Receita 

Federal no ano passado DEVOLVEU o poder 

decisório em processos administrativos fiscais 

ao Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil; 

- O famigerado Decreto 7.777/2012, que 

autorizava a União a utilizar funcionários da 

fiscalização de outros entes federativos, perdeu 

sua eficácia (art. 4º, da Lei nº 13.464/2017);  

- A nova nomenclatura (Carreira Tributária e 

Aduaneira) desfez definitivamente a 

“confusão” que a antiga denominação fazia 

sobre os cargos, o papel de cada um, 

principalmente no Congresso Nacional e no 

governo. O primeiro passo para a separação 

definitiva dos cargos já foi dado! 
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- Com exceção do cargo de Secretário da 

Receita Federal, todos os demais cargos 

comissionados e funções de confiança 

passaram a ser privativos da Carreira Tributária 

e Aduaneira, representando uma importante 

blindagem de interferências políticas para a 

nossa Casa (art. 4º, da Lei nº 13.464/2017);  

- Fim do MPF (pendência da campanha 

salarial de 2012): em 2014 (início da atual 

gestão), o Mandado de Procedimento Fiscal 

foi finalmente modificado. Criado em 1999 

pela Portaria SRF nº 1.265/99, ao arrepio das 

normas reguladoras do Sistema Tributário 

Nacional e a pretexto de atender ao princípio 

constitucional da impessoalidade, o 

Mandado de Procedimento Fiscal se 

constituiu em instrumento cujo principal 

objetivo foi esvaziar as atribuições dos 

Auditores Fiscais, transferindo-as para o órgão 

em que esses exerciam suas atribuições. O 

Auditor-Fiscal não cumpre mais mandado; 

agora, instaura e executa os procedimentos 

de fiscalização na RFB. 

 

Isso é suficiente?  

Claro que não! Claro que precisamos avançar 

ainda mais na pauta não remuneratória, 

precisamos consolidar cada vez mais a 

autoridade do Auditor-Fiscal e sepultar de vez o 

modelo gerencial e concentrador de poder que 

se implantou e perdurou ao longo de muitos anos 

na Receita Federal do Brasil. Para isso, os primeiros 

e importantíssimos passos já foram dados e a 

experiência acumulada pelo grupo AVANÇAR o 

credencia como o mais adequado a seguir nessa 

consolidação. 
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PAUTA REMUNERATÓRIA 

- Tabela de Vencimentos de 09 padrões: reivindicação 

antiga da classe, a redução do número de padrões da tabela 

de vencimentos, apresentada na campanha salarial de 2012, 

foi finalmente concretizada depois de uma difícil negociação 

na atual campanha. 

A redução do número de padrões trouxe ganhos reais 

de salário para os Auditores que se encontram nos padrões 

iniciais e no meio da tabela. Outro ganho obtido com a 

redução da tabela é a diminuição do tempo necessário 

para alcançar o último padrão. Até então, o Auditor-Fiscal 

em início de carreira levava cerca de 19 anos para chegar 

ao padrão final. Com a redução da tabela para nove 

padrões, o Auditor levará até 10 anos para a promoção 

final, tempo compatível com seus pares da Advocacia Geral da União e da Polícia Federal. 

Necessário mencionar, ainda, que esta conquista se deu em uma conjuntura totalmente adversa, 

em que o Governo, por diversas vezes, revelou ter como objetivo aumentar o número de classes e 

padrões para os servidores públicos em geral. 

- Regulamentação da Indenização de Fronteira: o estabelecimento de uma compensação 

financeira para incentivar a permanência de Auditores-Fiscais em unidades de difícil fixação, 

sobretudo, nas regiões fronteiriças, era uma reivindicação antiga da categoria. 

Após quatro anos da edição da lei, a indenização de fronteira, um dos pontos de pauta desta 

campanha salarial, finalmente foi regulamentada em dezembro de 2017, beneficiando um número 

considerável de Auditores-Fiscais e abrindo a perspectiva de se fortalecer a proteção das fronteiras 

nacionais. 

- Adicional Noturno e de Periculosidade, Insalubridade e Penosidade: com a mudança da remuneração 

de subsídio para vencimento básico, os Auditores passaram a receber novamente adicionais noturno e de 

periculosidade, suspensos desde 2008 por conta da implementação do subsídio.  

O retorno do pagamento desses adicionais, dentre os quais também se inclui o pagamento da 

indenização de fronteira, representa um importante incremento na remuneração e o fortalecimento 

da atividade aduaneira, fato aguardado há muito pela categoria. 
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BÔNUS DE EFICIÊNCIA 

O Bônus de Eficiência sempre foi uma 

bandeira de luta do nosso grupo. No ano de 

2012, a categoria percebeu que o subsídio 

(implementado em 2008) já não representava 

mais garantia de recomposição salarial nem 

garantia de paridade. Com várias carreiras 

tendo a mesma forma de remuneração, 

algumas delas usando inclusive a nossa 

remuneração como parâmetro, o subsídio 

deixou de ser um diferencial, tornando-se 

verdadeira trava para aumentos diferenciados. 

Além disso, juízes e procuradores ativos 

passaram a “investir” na criação de diversos 

“adicionais”, driblando a paridade para os 

aposentados. A saída, então, foi discutir uma 

forma de remuneração que buscasse alçar os 

Auditores-Fiscais da Receita Federal à 

remuneração equivalente aos fiscos estaduais, 

e até municipais, que tinham salários muito 

maiores.  

Ao final de 2012, a categoria aprovou o fim 

daquela campanha salarial. Além do reajuste no 

subsídio (15,8% em três parcelas), oferecido às 

demais carreiras do Executivo, também foi 

aprovado um Grupo de Trabalho com a 

administração para viabilizar uma parcela 

variável, denominada ao final dos trabalhos do 

GT (maio de 2013) de “Bônus de Eficiência” (BE). 

Em 17/03/2016, a categoria aprovou a 

proposta final do governo referente à atual 

campanha salarial. E a DEN iniciou as ações para 

a implementação do Bônus de Eficiência, 

proposta idealizada e defendida pelo nosso 

grupo. O governo enviou o Projeto de Lei 

5.864/2016 para a Câmara dos Deputados em 

22/07/2016.  Em 30/12/2016, com a desfiguração 

do projeto de lei na Comissão Especial e a partir 

de forte pressão da categoria, o governo editou 

a Medida Provisória 765/2016, que alterou a 

forma de remuneração (de subsídio para 
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vencimento básico), concedeu o reajuste de 

21,3% escalonado (10,8% a partir de janeiro de 

2017, 4,75% em janeiro de 2018, e 4,5% em janeiro 

de 2019), implementou a tabela de nove 

padrões e implementou o Bônus de Eficiência 

(com valor fixo de R$ 3 mil enquanto não 

regulamentado), além de conceder, a título de 

adiantamento do BE, R$ 15 mil, em duas parcelas. 

No caso dos aposentados, o benefício variou de 

acordo com a tabela de escalonamento. 

Em 31 de maio, após longas e exaustivas 

tratativas dentro da Câmara dos Deputados e de 

um intenso trabalho da DEN, finalmente a Medida 

Provisória foi aprovada no penúltimo dia antes da 

sua caducidade. E no dia seguinte, 1º de junho, 

novamente num grande esforço da nossa Diretoria 

de Assuntos Parlamentares, a Medida Provisória foi 

aprovada no plenário do Senado Federal. 

Infelizmente, durante a votação na Câmara dos 

Deputados, foi aprovado destaque que retirou da 

base de cálculo do Bônus de Eficiência as fontes 

“Multas” e “Leilões de Mercadorias Apreendidas” 

do FUNDAF. Começava ali mais uma grande 

batalha: a regulamentação do Bônus de 

Eficiência, com a indicação de novas fontes. É 

fundamental mencionar que, se a MP não fosse 

aprovada, ainda que com algumas imperfeições, 

não haveria qualquer outra possibilidade de 

reajuste salarial, não só em 2017, como nos anos 

seguintes, haja vista a promulgação da PEC do teto 

dos gastos. 

Ainda no mês de julho de 2017, a DEN atuou 

com tenacidade para viabilizar a 

regulamentação do BE por Decreto, não 

deixando prevalecer a tese do Ministério do 

Planejamento de que essa regulamentação 

carecia de um novo projeto de lei para 

indicação das novas fontes. Contratamos 

parecer jurídico, fizemos reuniões com o 

Ministério do Planejamento e com o Ministério 

da Fazenda, até que a tese do Decreto 

prevaleceu.  

Entretanto, quando o texto foi enviado à Casa 

Civil, a resistência política de setores do 

Congresso impediu, por vários meses, a 

publicação do Decreto. A DEN, então, 

novamente foi a campo: mesmo com o 

sobrestamento da discussão pela Receita 

Federal, anunciado em 28/05/2018, partimos 

para uma interlocução firme com o governo 

(Subchefia de Assuntos Jurídicos da Casa Civil; 

ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha; e ministro da 

Secretaria de Governo, Carlos Marun) e com 

lideranças da Câmara e do Senado, além da 

reunião com o presidente da Câmara dos 

Deputados, Rodrigo Maia. 

O Bônus de Eficiência já foi implementado. 

Estamos agora na busca da sua 

regulamentação, para que ele se torne variável, 

e com isso possamos ter o nosso acordo salarial 

cumprido. Esse é o nosso objetivo! Somente 

quem conseguiu negociar um acordo salarial 

diferenciado na pior conjuntura, somente quem 

implementou o Bônus de Eficiência diante de 

tanta adversidade, saberá regulamentá-lo! É 

hora de Avançar... Mais!!! 
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PARIDADE 

A paridade foi resgatada na campanha 

salarial de 2008, quando a instituição do 

subsídio como forma de remuneração tornou-

se realidade, depois de muita discussão na 

categoria. Naquela oportunidade, nossos 

adversários de longa data foram 

veementemente contrários ao subsídio. Hoje, 

de forma muito curiosa, clamam aos céus pelo 

seu retorno!!! 

Pois bem: como já dissemos acima, a verdade 

é que, em 2012, a categoria decidiu adotar uma 
remuneração variável à semelhança da maioria 
dos fiscos estaduais. O subsídio já não 

representava segurança para recomposição 

salarial, nem para garantir a paridade. 

Desde o início, defendemos que a 

manutenção do subsídio e a paridade são 

pontos inegociáveis nas tratativas do Bônus de 

Eficiência. Por esse motivo, foi contratado um 

parecer do atual ministro do STF Alexandre de 

Moraes, no qual ficou atestada a 

compatibilidade do subsídio com o bônus. Não é 

demais lembrar que a conclusão do GT da 

Receita Federal trazia essas questões 

sedimentadas. A partir das discussões com o 

Ministério do Planejamento, esses temas 

passaram então a sofrer questionamentos. Em 

agosto de 2015, em reunião com a Receita 

Federal e a Secretaria de Relações do Trabalho 

do MPOG, foi apresentada uma proposta de 

Bônus de Eficiência sem contemplar os 

aposentados e pensionistas. De pronto, a 

proposta foi rechaçada pela DEN, afinal a 

categoria havia decidido que a instituição da 

parcela variável deveria atender aos três critérios: 

manutenção do subsídio, paridade, e não 

instituição de metas individuais. A proposta nem 

foi levada à assembleia para deliberação. Logo 

depois, a partir de uma deliberação de um CDS, 

uma assembleia nacional aprovou que a DEN 

deveria levar qualquer proposta para 

deliberação da categoria. Em 7 de março de 

2016, a proposta do Bônus de Eficiência foi 

aprovada por uma assembleia nacional histórica 

– 10.148 auditores presentes –, com a instituição 

de tabela decrescente para aposentados e 

pensionistas. 

Esgotadas as tratativas de negociação com o 

Executivo, que àquela altura enfrentava o 

turbilhão político do impeachment da presidente 

Dilma Rousseff, a DEN buscou resgatar a paridade 

no Legislativo. Na tramitação do Projeto de Lei 

5.864/2017, o relatório final contemplou emenda 

do Sindifisco restabelecendo a paridade. 

Infelizmente, o projeto foi desfigurado no 

conteúdo restante, o que inviabilizou sua 

aprovação.  

Com a edição da Medida Provisória 765/2016, 

o Sindifisco apresentou emendas que 

contemplassem a paridade tanto na Comissão 

Mista, quanto no plenário da Câmara dos 

Deputados. Infelizmente, em ambas as ocasiões, 

as emendas não tiveram êxito. Agora, a luta está 

no Judiciário. Contratamos o Escritório Ayres Britto 

e estamos no aguardo de recurso ao Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região quanto ao pedido 

de antecipação de tutela, e no aguardo da 

decisão de mérito do juízo de primeira instância.  

A DEN jamais abriu mão da paridade e jamais 

abrirá! Mesmo com todas as dificuldades, mesmo 

com o desejo de todos os governos de acabar 

com a paridade, concretizado com a Emenda 

Constitucional nº 41/2003 e materializado em 

diversas leis, somos o grupo que a resgatou em 

2008, que lutou de todas as formas para mantê-la 

durante a campanha salarial atual, e que a 

resgatará em breve! Com muito esforço, com 

muita estratégia e com a sua confiança. 
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UM JURÍDICO VENCEDOR 

 Uma marca registrada e indelével do nosso 

grupo à frente da gestão do sindicato é a 

transformação do jurídico nesses quase 11 anos. 

De uma época em que somente colecionávamos 

derrotas, na qual o grande símbolo foi o quase 

trânsito em julgado da ação dos 28,86% dos 

fazendários em 2,2%, inauguramos um jurídico que 

não só passou a colecionar vitórias nas ações de 

cunho econômico e de grande repercussão na 

categoria, mas que também efetivou o 

pagamento dos precatórios para os nossos 

filiados.  

De 2015 para cá, mais de 14.500 precatórios 

foram inscritos e pagos. Nas ações dos 28,86% ex-

fazendários, mais de 13.000 precatórios referentes 

ao incontroverso já foram pagos, e mais de 70 

ações (das 126 ajuizadas) rescisórias foram 

revertidas, resultando em valores médios de 300 

mil por auditor fiscal. São quase 

3 bilhões de reais pagos 

somente nesta ação. Graças a 

um trabalho sério, que 

inicialmente trouxe a 

mudança do escritório patrono 

em 2008 e a contratação do 

Dr. Nabor Bulhões, passando 

por um acompanhamento 

profissionalizado do nosso 

departamento jurídico, 

obtivemos esse resultado 

magnífico em uma ação que 

muitos já consideravam 

perdida. 

Outras inscrições de 

precatórios também foram 

obtidas nas ações da Ação 

Correção Monetária da GEFA 

(ex-previdenciários de São 

Paulo), 28,86% ex-
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previdenciários (Pernambuco, Rio Grande do Sul, 

Santa Catarina, Goiás, Paraná, Minas Gerais – 

grupo de 10 exequentes), GDAT fazendário, e PSS 

sobre 1/3 de Férias (FENAFISP).  

Valores que foram recebidos 

por todos os nossos filiados, 

reafirmando a nossa vocação 

para corrigir judicialmente as 

mazelas cometidas pelos 

governos ao longo dos anos. 

Da mesma forma, sempre mantendo a 

estratégia e a coerência na gestão, obtivemos 

novas vitórias nas ações de Licença-prêmio em 

Pecúnia, GIFA, GAT e RGPS – atualização dos 

proventos de pensão e aposentadoria por 

invalidez pelos índices do INSS. Iniciamos 

algumas dessas execuções no ano passado, e 

serão milhares de beneficiados nos próximos 

anos. Já temos inclusive o primeiro precatório 

da GAT inscrito para pagamento no próximo 

ano. 

Desde o início do trânsito em julgado da GAT, 

ação de maior valor e que beneficia mais 

pessoas, estamos tomando 

todos os cuidados e 

precauções para que o título 

obtido pelo Sindifisco Nacional 

tenha a melhor tramitação 

possível, com o mínimo de 

riscos e com a cobertura de fundos para 

eventuais dificuldades que surjam. Quem não 

defende a ação da GAT do sindicato 

certamente não está apto ou não terá interesse 

em cuidar dela. 

A atuação destacada do 

jurídico também se fez presente 

no Superior Tribunal de Justiça – 

STJ e no Supremo Tribunal 

Federal – STF. No STJ, tivemos a 

decisão favorável sobre a não-

incidência de IRPF sobre Abono 

de Permanência e a liminar contra o corte de 

ponto, que perdurou por 9 meses, na atual 

campanha salarial. No STF, a decisão favorável na 

liminar do Ministro Ricardo Lewandovski que 

impediu a suspensão do reajuste de 4,75% 

estabelecido pela lei nº 13.464/2017 para janeiro 

de 2018, e a liminar do Ministro Alexandre de 

Moraes que determinou o pagamento do Bônus 

de Eficiência para os aposentados e pensionistas, 

contrariando a decisão do Tribunal de Contas da 

União. Exemplos claros de uma atuação do 

Jurídico na defesa veemente dos interesses da 

nossa categoria. Tudo isso, somado a um trabalho 

incansável de esclarecimentos 

e de informação aos nossos 

filiados através do projeto 

Jurídico Atuante, seja nas 

localidades (mais de 60 visitas), 

seja na TV Sindifisco, nos fazem 

ter a certeza de que não é hora de voltar ao 

passado, e sim de AVANÇAR... MAIS!!! 

Mais de 14.500 

precatórios foram 

inscritos e pagos 

desde 2015 

São quase R$ 3 

bilhões pagos 

somente na ação  

dos 28,86% dos  

ex-fazendários 
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UM TRABALHO PARLAMENTAR DIFERENCIADO 

Quem conhece o trabalho parlamentar em 

Brasília sabe que não há tranquilidade quanto 

aos perigos e às ameaças ao nosso cargo e a 

autonomia da Receita Federal. Diariamente, 

novos projetos de lei e medidas provisórias são 

editados, projetos antigos são reativados, 

emendas são apresentadas a qualquer 

momento. Anos de experiência mostram que há 

que ter uma vigilância permanente, e contar 

com profissionais qualificados, seja na diretoria, 

seja com assessorias especializadas para 

enfrentar todas essas questões. 

Nessa gestão demos muitos passos à frente no 

trabalho parlamentar. Primeiro, contratamos 

novos assessores, aumentando o 

relacionamento efetivo com diversas lideranças 

partidárias, na Câmara e no Senado. O 

Sindifisco Nacional conta atualmente com três 

assessorias, que são avaliadas 

permanentemente, visando garantir o 

atendimento das necessidades pontuais (curto 

prazo) e as perenes da Diretoria de Assuntos 

Parlamentares – DAP. Isso favoreceu uma 

aproximação maior da diretoria com 

parlamentares de todas as correntes 

partidárias. E, graças a isso, fomos 

vencedores no enfrentamento da MP 

660/2015 e também na discussão do PL 

5864/2016 (quando conseguimos o seu 

arquivamento na comissão especial, através 

de recurso ao plenário), mas principalmente 

na aprovação da MP 765/2016, que resultou 
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no aumento salarial e na obtenção dos 

avanços da pauta não remuneratória. 

A parceria com a Diretoria de Estudos 

Técnicos também permitiu a rapidez necessária 

para que nossa opinião nas questões de 

interesse da classe (previdenciária, tributária e 

aduaneira) ganhassem repercussão em 

diversos momentos no Congresso Nacional. 

A continuidade da realização das “Oficinas 

Parlamentares” possibilitaram a formação e 

qualificação de novos auditores para o 

trabalho parlamentar. Na atual gestão foram 

realizadas oficinas em Florianópolis, Salvador 

e Niterói.  Além disso, foram feitas diversas 

visitas dos nossos diretores parlamentares às 

localidades, no projeto “DAP nas Bases”, com 

o objetivo de levar as informações em 

reuniões nas localidades.  

O desenvolvimento do trabalho parlamentar 

nas bases, com a participação ativa dos 

colegas em todas as regiões do país e a rapidez 

da divulgação dos nossos estudos e materiais 

para que as delegacias 

sindicais pudessem municiar o 

trabalho nos gabinetes dos 

parlamentares fora de Brasília, 

foram de suma importância 

para as vitórias alcançadas nos 

últimos três anos. O programa 

semanal “Resumo do Trabalho 

Parlamentar”, da TV Sindifisco, 

com informações atualizadas 

do trabalho parlamentar em Brasília, se 

consolidou como importante ferramenta para 

informação e conhecimento dos auditores em 

todo o país. 

A postura proativa da Diretoria de 

Assuntos Parlamentares, não só na defesa 

das ameaças e riscos iminentes para o nosso 

cargo e atribuições, mas também contra a 

ingerência da Receita e na defesa serviço 

público, foi o diferencial da atual gestão. 

Estivemos presentes em todas as discussões, 

nas Reformas Tributária e Previdenciária, ou 

em temas ligados ao contencioso 

administrativo-Fiscal, modificações no CTN, 

direitos dos servidores, entre outros de 

interesse dos Auditores-Fiscais. 

Essa é a fórmula: um trabalho parlamentar 

profissionalizado, que privilegia a atuação nas 

bases, um acompanhamento permanente em 

Brasília, e a disseminação das informações, de 

forma contínua e rápida! Propostas da Chapa 

1 para Avançar Mais! 
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A conjuntura política e econômica dos últimos 

anos foi muito difícil para os servidores públicos, e 

para os Auditores Fiscais em especial. A crise 

econômica iniciada em 2015 agravou-se, a 

operação Lava Jato galgou degraus importantes 

no combate a corrupção, e o resultado foi o 

impeachment da Presidente Dilma Rousseff. Com 

o início do governo Temer, forças conservadoras 

puseram em prática um amplo conjunto de 

reformas e projetos neoliberais, que têm como 

objetivo o famigerado “estado mínimo” e 

arrocho dos servidores públicos em geral. 

Congelamento de salários, PEC dos Gastos, 

Reforma da Previdência, Reforma Administrativa, 

Parcelamentos especiais, enfim, a pauta foi 

extensa. E boa parte dela não avançou pelo 

prosseguimento da operação Lava Jato, mas 

também pelo trabalho firme e decidido do 

Sindifisco Nacional e das entidades dos servidores 

públicos. Conseguimos barrar não só a Reforma 

da Previdência, com a participação ativa do 

atual candidato a presidente da DEN, Luiz 

Henrique Behrens Franca, em audiência pública 

na Comissão Especial, como também as 

propostas do Ministério do Planejamento 

Desenvolvimento e Gestão de postergação do 

reajuste de janeiro de 2018, de tabela de 30 níveis 

e de salário inicial de R$ 5 mil para as carreiras 

típicas de Estado. Muito trabalho, muito esforço, 

e uma diretoria que soube, desde o início, 

trabalhar com foco e estrategicamente para 

obter o melhor resultado e evitar prejuízos para a 

nossa categoria.  

Para os próximos três anos, tudo indica que a 

conjuntura deverá ser ainda mais difícil. Durante 

a “Sabatina com os Pré-Candidatos à 

Presidência da República”, organizado pelo 

SindifIsco Nacional, em parceria com o Correio 

Braziliense, na qual 11 dos 19 postulantes 

compareceram, ficou claro que todas as 

candidaturas enxergam o momento atual como 

gravíssimo para as contas públicas, e que o 

receituário para a solução adota medidas como 

Reforma da Previdência, reforma administrativa, 

demissão por insuficiência de desempenho, 

arrocho orçamentário, não concessão de 

reajustes e diminuição do Estado. 

E novamente será necessário um sindicato que 

saiba atuar não com radicalismos, ou com 

“salvadores da pátria”, mas com estratégia, com 

capacidade de diálogo e de negociação. Um 

grupo experiente, que já tenha atuação 

comprovada na direção do SINDIFISCO 

NACIONAL, mas que também seja capaz de 

atrair novos talentos, de oxigenar. E que tenha a 

certeza de que novos desafios se impõem nesse 

mundo novo, globalizado. 

Esse grupo é a Chapa Avançar Mais! Pode 

comparar: somos os únicos que não têm 

candidatos radicais, que não têm 

compromissos com agendas particulares. 

Nossa pauta é a categoria como um todo! É a 

valorização do cargo e o fortalecimento da 

Receita Federal! Livre de pressões, seja da 

administração, do governo, do Congresso, de 

quem quer que seja! 

Não é hora de apostar no passado distante, 

nem de acreditar em novos radicalismos! A 

conjuntura exige equilíbrio, resultados e 

maturidade! Vamos Avançar... Mais!  
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PAUTA REMUNERATÓRIA 

A intensa luta da classe na longa e 

interminável campanha salarial trouxe ganhos 

significativos, mesmo em uma conjuntura 

adversa. Assim, tivemos um aumento de 

34,68%* para os ativos no padrão SIII e 26,01%* 

para os aposentados com mais de 09 de anos 

(último padrão da tabela de escalonamento do 

Bônus), considerando-se o reajuste de 4,5% 

previsto para janeiro de 2019, e o Bônus de 

Eficiência ainda sem regulamentação 

(portanto, fixo). 

Após a tabela de 09 padrões, do adicional 

de fronteira, do adicional noturno e de 

periculosidade, é hora de Avançar Mais!  

QUAIS AS NOSSAS PROPOSTAS? 

 Consolidação do bônus, e negociação 

para inclusão de novas fontes do 

Fundaf e/ou aumento do percentual 

da base de cálculo; 

 

 Obtenção da Paridade no pagamento 

do Bônus de Eficiência; 

 

 Reconhecimento em lei do direito aos 

anuênios e demais vantagens pessoais 

suspensas quando da criação do 

subsídio.

 

PAUTA NÃO REMUNERATÓRIA 

Após a alteração da denominação da carreira, do reconhecimento da autoridade do órgão, da 

blindagem dos cargos comissionados e funções de confiança, do fim do MPF e da devolução do poder 

decisório em processos administrativos fiscais, da perda de eficácia do Decreto 7777, é hora de Avançar 

Mais! 

QUAIS AS NOSSAS PROPOSTAS?

 Obtenção de novo projeto de 
lei/medida provisória que contemple 
as garantias e prerrogativas presentes 
no texto original do PL 5864/2016, 
fruto do acordo salarial de março de 
2016 
 

 Nova medida provisória/Projeto de Lei 
que conceda porte de arma 
incondicional (para defesa pessoal) 
aos Auditores Fiscais 

 
 Fim do controle de ponto sob 

quaisquer formas para as autoridades 
tributárias e sua substituição por 
controle de produtividade, a exemplo 
do FRA e do RHAF 

 

 Revisão do Decreto das Progressões e 
Promoções para retirada das 
ilegalidades/inconstitucionalidades  
 

 Carreira exclusiva para os Auditores Fiscais 
– após o primeiro passo (alteração da 
nomenclatura) é hora de Avançar Mais!  

 
 Lei Orgânica dos Fiscos – aprovação da 

PEC 186 e retomada da discussão para a 
Lei Orgânica do Fisco ou, 
alternativamente, aprovação de emenda 
na reforma tributária que contemple 
proposição semelhante à PEC 186 

 
 Extensão do trabalho remoto para 

todas as áreas de atuação dos 
Auditores-Fiscais 
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O QUE FIZEMOS 

- Projeto “O Futuro do Cargo”: 03 seminários (São Paulo, Niterói e Brasília)) nos quais foram discutidos 

os entraves para o pleno exercício da função, as nossas atribuições, o dimensionamento do 

quantitativo ideal de Auditores e o qual será o papel do Auditor no futuro da Receita Federal, com a 

construção de cenários prospectivos para os próximos 15 anos. A conclusão foi entregue à 

Subsecretaria de Gestão Corporativa – SUCOR em 23/08/2017. 

- Seminário sobre Sigilo Fiscal: 06 seminários (Recife, Manaus. Porto Alegre, Vitória, São Paulo e 

Brasília) realizados ao longo do mandato 2016/2018, em parceria com a Fundação Getúlio Vargas, 

sobre o alcance do sigilo fiscal e a sua implicação para o livre exercício das funções. Documento 

final entregue a Receita Federal. 

- Consolidação da transparência (transmissão ao vivo pela TV Sindifisco) e do uso de recursos 

tecnológicos nos eventos do sindicato (CDS, Plenárias e CONAF) 

AS PROPOSTAS PARA AVANÇAR MAIS 

- Incentivar a participação dos filiados na vida sindical, através da realização de novas oficinais de 

formação sindical; 

- Manter e aprimorar o curso “Formação da Autoridade Fiscal”, realizado nos cursos de formação; 

- Reativar o projeto “DEN nos Estados”, de visita da direção nacional às bases como forma de 

discutir os temas de interesse da categoria, e ouvir as críticas e sugestões diretamente dos filiados; 

- Manter um canal de diálogo e articulação política com as delegacias sindicais; 

- Aprimorar o Serviço de Atendimento às Delegacias Sindicais – SADS e manter o cadastro do 

sindicato sempre atualizado, com novas ferramentas e ações voltadas para esse fim; 

- Aprimorar o serviço de “Ouvidoria”, com estrutura e recursos; 

 

O QUE FIZEMOS 

- Reforma da sede administrativa: após 30 anos, a sede do Sindifisco Nacional sofreu uma reforma 

profunda, na qual foi adotado novo padrão visual, novas instalações elétricas e hidráulicas, novo 

mobiliário, trazendo mais conforto para os filiados, mais segurança e um ambiente melhor para o 

trabalho das diretorias, além de proporcionar local adequado para reuniões com parlamentares, por 

exemplo. 

- Aquisição de imóveis funcionais: com a finalidade de racionalizar custos e promover maior 
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conforto, a DEN adquiriu na atual gestão 03 imóveis funcionais que servem para acomodação dos 

diretores;  

- Contratação de novo software SINDICALIZI (Cadastro Cobrança e Eventos etc). Software 

desenvolvido para atender as necessidades administrativas/sindicais de interesse da Entidade; 

- Desenvolvimento do Sistema Próprio de Votação Eletrônica para o CDS. Melhora da votação nas 

reuniões do CDS, Conaf e Plenárias, possibilitando ao filiado acompanhar as votações do seu 

representante nos eventos; 

- Administração rentável e apartada dos honorários de sucumbência em rubricas específicas para 

futura destinação;  

- Mapeamento de processos de trabalho na entidade, aquisição de novo programa de cadastro 

e de novas ferramentas de informática: ações de modernização do parque tecnológico, de novas 

práticas de administração corporativa e de ferramentas tecnológicas atualizadas para a gestão. 

AS PROPOSTAS PARA AVANÇAR MAIS! 

- Rigor e continuidade dos controles necessários para uma gestão eficiente dos recursos materiais, 

financeiros e recursos humanos; 

- Continuidade e execução das diretrizes do mapeamento dos processos de trabalho efetuado; 

 

 

O QUE FIZEMOS 

- Jurídico Atuante: programa implementado em 

2010, por meio do qual mais de 60 localidades em 

todo o país já foram visitadas, levando informação 

e esclarecimentos para os filiados; 

- Êxito na maior ação, até então, promovida 

pelo sindicato: os 28,86%, com estratégia segura e 

amplamente discutida com os filiados, contando 

com a reversão judicial (que todos sabem que 

caminhava para o trânsito em julgado em 2,2%), em favor dos exequentes, quando muitos 

buscavam a irresponsável quebra de contrato com o escritório patrono; 

- Pagamento de precatórios:  desde 2016, já foram pagos mais de 14.500 precatórios das ações 

judiciais do nosso sindicato, no valor total de mais de 2,6 bilhões de reais. As principais ações do ex-

Unafisco e da Ex-Fenafisp finalmente começaram a se tornar realidade: 28,86% fazendário e 
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previdenciário, GDAT fazendário, Correção Monetária da GEFA (Sindifisp/SP), PSS sobre 1/3 de Férias 

(FENAFISP).  

- Decisão favorável no STJ na ação da não incidência do IRPF sobre abono permanência, 

evitando não apenas que filiados fossem obrigados a devolver quantas vultosas ao Erário quanto 

mantendo a não incidência. A importância desta decisão é ainda mais acentuada, uma vez que 

existe recurso repetitivo no STJ estabelecendo a incidência, e mesmo assim o sindicato obteve êxito 

em sua ação. 

- Liminar do corte de ponto: graças à atuação da diretoria, e do departamento, obtivemos a 

liminar que impediu o corte de ponto referente a nossa greve, fortalecendo o nosso movimento, e 

as conquistas obtidas na atual campanha salarial. 

 - Início da execução das ações da GAT (a maior do sindicato), da GIFA e da Licença-prêmio, que 

garantirá nos próximos anos novos precatórios para os nossos filiados, ex-fazendários e ex-

previdenciários. Todas essas ações tinham decisões desfavoráveis, que foram revertidas na atual 

gestão. 

PROPOSTAS PARA AVANÇAR MAIS 

- Continuidade do Projeto Jurídico Atuante, com visitas aos filiados nas bases. Um projeto vencedor, 

reconhecido por toda a categoria. 

- Manter o elevado nível de atendimento da Assistência Jurídica Individual, com análise de novos 

escritórios e manutenção das parcerias com os já contratados. 

- Desenvolvimento de programa de controle e gerenciamento das AJI em curso; 

- Manter o trabalho de acompanhamento direto das últimas ações rescisórias dos 28,86% 

fazendários, e aturar para a inscrição dos precatórios dos últimos processos relativos à parte 

incontroversa; 

- Contratação de novos softwares para acompanhamento de processos pelos filiados; 

- Controle constante das novas execuções em andamento (GIFA, GAT, Licença-Prêmio), com 

contato permanente com os escritórios patronos, além de divulgação constante do andamento dos 

processos; 

- Promover a capacitação do departamento jurídico, e a reformulação do atendimento aos 

filiados, com o aperfeiçoamento dos controles internos.  
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O QUE FIZEMOS 

- Realização de 04 seminários (Fortaleza, Vitória, Porto Alegre e Campinas) de Processo 

Administrativo Disciplinar e Sindicância Patrimonial: 

- Acompanhamento e defesa dos mais de 130 colegas Auditores Fiscais vítimas de processos 

administrativos disciplinares, na Corregedoria, no Conselho de Ética e no âmbito do Ministério da 

Fazenda; 

- Conclusão da pesquisa sobre condições de trabalho, desenvolvida entre os auditores nas visitas 

realizadas em 2014 no projeto DEN nos Estados; 

AS PROPOSTAS PARA AVANÇAR MAIS 

- Prosseguimento na realização de novos seminários sobre Processos Administrativos Disciplinares e 

Sindicância Patrimonial; 

- Combate aos desvios de função, bem como ação permanente contra o assédio moral e 

quaisquer formas de discriminação/abusos na Receita Federal; 

- Criação de um canal direto de comunicação com os filiados sobre as atividades desenvolvidas; 

- Vigilância constante nas questões referentes à autoridade administrativa, tributária e aduaneira 

(Segurança individual, Porte de Arma, fortalecimento da aduana, teletrabalho, ponto eletrônico e 

mapeamento dos processos de trabalho).  

O QUE FIZEMOS 

- Elaboração do estudo comparativo sobre remuneração dos Auditores Fiscais da Receita Federal 

com os auditores dos Estados e dos Municípios; 

- Realização de 196 estudos, entre notas técnicas, notas para a imprensa, estudos técnicos, 

pareceres, emendas parlamentares, e outras divulgações; 

- Suporte à atuação da Diretoria de Assuntos Parlamentares no Congresso Nacional; 

- Atualização do estudo “Sistema Tributário: Diagnóstico e elementos para mudanças”, entregue 

aos presidenciáveis na Sabatina realizada em parceria com o Correio Braziliense; 

PROPOSTAS PARA AVANÇAR MAIS 

- Atualização de todos os estudos técnicos de interesse e que estejam na pauta do Congresso 

Nacional; 
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- Realizar estudos e mapeamentos propiciando inserções periódicas em mídias de grande 

circulação para denunciar imperfeições de nossa legislação tributária, equívocos  de medidas 

governamentais na seara tributária, projetos do legislativo contrários ao interesse público na nossa 

área de atuação,  atos da Receita Federal que atentam contra as nossas atribuições  e que fragilizem 

a estrutura do órgão, como forma  não só de esclarecimento à sociedade civil, como também de 

obtenção de apoio para enfrentá-las.  

 

O QUE FIZEMOS 

- Reformulação do site do sindicato, mais interativo e funcional 

- Consolidação da TV Sindifisco como ferramenta de comunicação do sindicato, através da 

cobertura dos eventos sindicais (CONAF, Sabatina com pré-candidatos, CDS) e desenvolvimento de 

programas com outras diretorias (Resumo do Trabalho Parlamentar, Mensagem do Presidente, 

Desembaraçando, Jurídico Atuante ao Vivo, Projeto Memória); 

- Parceria com a Diretoria de Justiça Fiscal e Seguridade Social na realização do “Seminário da 

Reforma da Previdência”, 2017, em conjunto com o Correio Braziliense; 

 - Parceria com a Diretoria de Estudos Técnicos na realização do “Seminário da Reforma da 

Previdência”, 2018, em conjunto com o Correio Braziliense; 

- Campanha de Valorização do Auditor Fiscal: série de vídeos divulgados no jornal “Bom Dia Brasil” 

e na Globo News sobre o trabalho dos Auditores Fiscais, com a criação do Fundo Mídia. 
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PROPOSTAS PARA AVANÇAR MAIS 

- Reformulação de todas as mídias do sindicato, de forma a tornar o sindicato mais atuante e com 

mais eficiência nas redes sociais; 

- Desenvolvimento de novos programas para a TV SIndifisco 

- Novas parcerias com veículos de comunicação para realização de eventos que tenham 

pertinência com as nossas atividades e com a Receita Federal; 

- Nova campanha de valorização em mídias de grande circulação, com novos vídeos e enfoque 

voltado para o exercício das nossas atividades, destacando com resguardo das informações sigilosas, 

as grandes realizações dos Auditores Fiscais de forma a romper com o “trabalho silencioso”. 

 

O QUE FIZEMOS 

- Realização do maior ENAP – Encontro Nacional de Aposentados e Pensionistas, em Águas de 

Lindóia/SP em 2018; 

- Realização de Encontros Regionais de Aposentados e Pensionistas, nas regiões: Nordeste 

(Maceió/AL), Sul (Gaspar/SC) e Centro Oeste (Pantanal/MT); 

- Confecção das carteiras funcionais de Aposentados: luta da categoria desde 2011. Foram 

confeccionadas mais de 3 mil carteiras, para filiados de todas as localidades do país; 

- Contratação de novo sistema Simule- RH, permitindo aos filiados simularem de forma segura a 

aposentadoria (disponibilizado no site); 

- Atualização e publicação do “Guia de Orientação aos Familiares” 

- Reformulação do IDAAP, com publicação mensal; 

- Reafirmação da participação do sindicato no MOSAP – Movimento Nacional dos Aposentados, 

com a participação de diretores do sindicato na diretoria da entidade; 

PROPOSTAS PARA AVANÇAR MAIS 

- Atuação junto a linha da Presidência e do Jurídico para auxiliar no esforço coletivo de resgate da 

paridade; 

- Realização de novos Encontros Regionais de Aposentados e Pensionistas, e do Encontro Nacional 

de Aposentados e Pensionistas em 2021; 

- Continuidade na ação de emissão das carteiras funcionais dos aposentados, com a reabertura 

de novo prazo para pedidos; 

- Atualização constante do “Guia de Orientação aos Familiares” 
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- Novo IDAAP, mais atrativo, com novas seções e novo layout; 

 - Reforçar a luta pela abolição da cobrança da Contribuição Previdenciária; 

- Aperfeiçoamento no mecanismo de elucidação das diversas demandas formuladas, com 

criação de um "Tira Dúvidas"; 

- Palestras motivacionais visando uma maior integração dos aposentados na política sindical; 

- Constante atualização das informações relativas às diversas ações judiciais de interesse dos 

aposentados/pensionista. 

- Orientação sobre os direitos referentes a aposentadoria e FUNPRESP; 

 

O QUE FIZEMOS 

- Fortalecimento das reservas do plano de Saúde: 

em 2015, as reservas somavam 58 milhões de reais; 

em 2018, o plano conta com reservas totais de 

quase 90 milhões de reais; 

- Novos associados ao plano: 1.500 novas vidas 

nesse mandato. 

- Lançamento de dois novos planos em 2017: Unique e Soft Coparticipativo. Esses dois produtos, 

além de diversificarem o portfólio, agregaram novos associados, e contribuem significativamente 

com a rentabilidade crescente do Unafisco Saúde, a exemplo do plano Soft lançado em 2011; 

- Reforma da sede do Unafisco Saúde: depois de quase dez anos, o plano de saúde contará com 

nova sede, moderna e mais confortável para os associados e para os funcionários. 

PROPOSTAS PARA AVANÇAR MAIS 

- Manutenção de uma gestão profissionalizada, focada no atendimento do associado e no 

alcance dos resultados financeiros e institucionais do plano; 

- Novo sistema de atendimento, com mais recursos para um atendimento de excelência do maior 

patrimônio do Unafisco Saúde: o Auditor e a sua Família! 

- Desenvolvimento de novas campanhas e produtos para uma maior abrangência a nível nacional; 

- Estudo para análise da reabertura dos planos PREMIUM e SOFT 1; 

- Campanha para novas associações de Auditores Fiscais e seus familiares aos nossos planos; 

- Implementação/Manutenção dos programas preventivos de saúde voltados a melhor idade, 

obesidade, vacinação, etc.  
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O QUE FIZEMOS 

- Atuação decisiva na campanha salarial: aprovação da 

MP 765/2016; atuação constante durante a discussão do PL 

5864/2016; trabalho de interlocução fundamental para a 

regulamentação do bônus com as lideranças da Câmara dos 

Deputados; 

- Trabalho parlamentar nas bases: desenvolvimento de ação articulada com as delegacias 

sindicais para um trabalho parlamentar qualificado nas localidades. 

- Realização de 03 oficinas parlamentares para capacitação dos Auditores que atuam no trabalho 

parlamentar (Salvador, Florianópolis, Niterói); 

- Atuação de destaque para bloqueio de ameaças aos Auditores no Congresso (PEC 287/16 - 

Reforma da Previdência, MP 805/17, etc);  

- Trabalho proativo no Parlamento para a disseminação da importância do papel do Auditor e 

para a discussão de matérias de nosso domínio (Reformas Tributária e Previdenciária, Imposto Justo, 

Contencioso Administrativo-Fiscal, etc); 

- Aperfeiçoamento da comunicação com a categoria, através de matérias e vídeos semanais 

("Resumo Semanal do Trabalho Parlamentar"); 

- Criação da “Frente Parlamentar em Defesa dos Fiscos”. 

PROPOSTAS PARA AVANÇAR MAIS 

- Continuidade do programa “Resumo do Trabalho Parlamentar” na TV Sindifisco; 

- Realização de novas oficinas parlamentares, para qualificação do nosso trabalho parlamentar; 

- Incentivo ao trabalho parlamentar nas bases, com desenvolvimento de novos estudos técnicos e 

criação de espaço no SADS para contato direto e semanal com as delegacias sindicais de todo o 

país; 

- Monitoramento de todas as matérias de interesse dos Auditores Fiscais que estejam em discussão 

no Congresso Nacional; 

- Fortalecimento da atividade parlamentar, com a manutenção/nova contratação de assessoria 

especializadas em atuação parlamentar; 

- Atuação para o fortalecimento, em conjunto com as demais entidades, da Frente Parlamentar 

em Defesa dos Fiscos. 

- Aprovação da PEC 186 e/ou de outro dispositivo na discussão da Reforma Tributária que garanta 

autonomia e a previsão da Lei Orgânica dos Fiscos na Constituição Federal. 
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O QUE FIZEMOS 

- Realização do “Seminário da Reforma da Previdência”, em parceria com o Correio Braziliense, 

em maio de 2017, fundamental na luta contra a Reforma da Previdência, na qual tivemos a presença 

dos diversos atores da Reforma, desde o Ministro do Planejamento na época, Dyogo Oliveira, 

passando pela presença do relator da PEC 287/2016, Dep. Arthur Maia e de especialistas das mais 

diversas correntes. 

- Realização de Seminário em São Paulo sobre a Reforma da Previdência, em parceria com a DS 

São Paulo. 

- Contratação de Parecer sobre a Reforma da Previdência, utilizado nos diversos fóruns de debate 

sobre o tema. 

PROPOSTAS PARA AVANÇAR MAIS 

- Produção de estudos e pareceres para o combate à Reforma da Previdência 

- Realização de novas parcerias com veículos de comunicação para realização de novos 

seminários sobre a Reforma da Previdência; 

- Conduzir e coordenar estudos de temáticas sociais; 

- Divulgação do estudo sobre a Defasagem da Tabela do Imposto de Renda; 

- Patrocinar estudos sobre uma saída legal e urgente para o cenário da falta de recursos aos cofres 

da previdência com os reflexos do julgamento do RE 566622 (decidiu que os requisitos para a 

concessão de isenção da contribuição previdenciária para as "entidades de assistência social" 

somente podem estar previstas em Lei Complementar). 

- Estudo de medidas efetivas de fiscalização para combater a sonegação previdenciária, dada a 

migração de vários auditores fiscais, oriundos da fiscalização previdenciária, para a fiscalização de 

outros tributos; 

- Denúncia das compensações previdenciárias fraudulentas, patrocinados por pareceres jurídicos 

que deturpam decisões judiciais sobre verbas indenizatórias. 
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O QUE FIZEMOS 

- Reafirmação da parceria com a FRASUR, com o Sindifisco Nacional exercendo a presidência da 

presidente da entidade, biênio 2016/2017; 

- Participação no Congresso da FRASUR, realizado na cidade de Tacna, no Perú; 

- Realização da reunião do Conselho Executivo da Frasur na sede do Sindifisco Nacional, em 30 e 

31 de maio/2017; 

- Participação ativa nas reuniões do FONACATE e CONDSEF; 

- Atuação no desenvolvimento de ações conjuntas do Fórum Fisco. 

PROPOSTAS PARA AVANÇAR MAIS 

- Atuação nos fóruns internacionais, nos quais estejam em discussão os temas relacionados às 

nossas atribuições 

- Desenvolvimento de ações para fortalecimento da FRASUR; 

- Participação nos eventos da CONDSERF e nas reuniões do Fórum Fisco. 

- Promover a discussão sobre a institucionalização da negociação coletiva no serviço público; 
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PRESIDENTE  

Luiz Henrique Behrens Franca (Duick) 

Formação: Engenharia Mecânica e Direito 

Lotação: SRRF06/DIREP MG 

Concurso: 1994 

Atividades Sindicais/Associativas: Atual 2º Vice-

presidente do Sindifisco Nacional; Diretor Jurídico do 

Sindifisco Nacional (2009/2011 e 2011/2013); 

Secretário-Geral da DS Belo Horizonte (2009/2011); 

Membro da Comissão CONAF 2014; Diretor jurídico 

da Unafisco Associação Nacional (2013/2016); 

Participação em diversos eventos sindicais 

(Plenárias, Caravanas contra a Reforma da 

Previdência, trabalho parlamentar, etc); Participação nos Conasfs de Belo Horizonte (2002), 

Natal (2006), Foz do Iguaçú (2008), Florianópolis (2010), Salvador (2012), Foz do Iguaçú (2014) 

e Rio de Janeiro (2017); Representante da DS BH no Aeroporto de Confins (2001/2003); 

Conselho Fiscal DS BH (2003/2005).  
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1ª VICE-PRESIDENTE 

Aparecida Bernadete Donadon Faria 

Formação: Letras e Pedagogia 

Lotação: DS São José Rio Preto SP (Aposentada) 

Concurso: 1981 

Atividades Sindicais/Associativas: Integrou o grupo dos Auditores 

fundadores do SINDIFISP SP; Diretora de Assuntos de Aposentadoria e 

Pensionistas FENAFISP (2007/2009); Integrante da Diretoria de Transição 

do Sindifisco Nacional; Diretora-Adjunta de Assuntos e Aposentadoria e Pensões do Sindifisco 

Nacional (2009/2011); Diretora de Aposentadoria e Pensões do Sindifisco Nacional (2011/2013); 

Diretora de Defesa da Justiça Fiscal e da Seguridade da DS/São José do Rio Preto – 2011 a 2013; 

Diretora de Assuntos de Aposentadoria, Proventos e Pensionistas da DS/São José do Rio Preto – 2013 

a 2014; Diretora de Assuntos de Aposentadoria, Proventos e Pensionistas da DS/São José do Rio Preto 

– 2014 a 2015; Diretora de Administração da UNAFISCO ASSOCIAÇÃO NACIONAL – 2015 a 2016. 

 

2º VICE-PRESIDENTE 

Leonardo dos Santos Dantas 

Formação: Contabilidade 

Lotação: SRRF 05 BA 

Concurso: 2014 

Atividades Sindicais/Associativas: Curso em Formação Sindical Sindae/BA 

(2012); Delegado em Plenárias representando os Auditores Fiscais da DRF 

Marabá/PA (2014-2015); Membro do Comando Nacional representando a 

1ª e a 5ª RF (2016-2017); Integrante dos Grupos de Trabalho Parlamentar do DF e Bahia (2015-2017). 

 

SECRETÁRIO-GERAL 

 Sérgio Ferreira Nascimento 

Formação: Processamento de Dados 

Lotação: DRF/Anápolis GO 

Concurso:1997 

Atividades Sindicais/Associativas: Presidente da Delegacia Sindical 

de Anápolis (2012/2013); 2º vice-presidente da Mesa do CDS 

(2012/2013); Presidente em exercício da Mesa do CDS (setembro e 

novembro 2012); Diretor de Finanças da DS Anápolis (2014/2015); Presidente da DS Anápolis 

(2016/2018). 
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DIRETOR-SECRETÁRIO 

Mário Pereira de Pinho Filho 

 Formação: Matemática e Direito Tributário 

Lotação: CARF/Brasília DF 

Concurso: 2003 

Atividades Sindicais/Associativas: Conselho Fiscal no SINDIFISCAL-DF 

(Sindicato dos Auditores Fiscais da Previdência Social) (2007/2008); 

Diretor de Assuntos Jurídicos no SINDIFISCAL-DF (2008/2009); Diretor de 

Finanças do Sindifisco Nacional (2011/2012); Secretário Geral e 2º Vice-presidente do Sindifisco 

Nacional (2014/2015). 

 
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 

Cloves Francisco Braga 

Formação: Economia 

Lotação: DRF/Uberlândia MG 

Concurso: 1987 (aposentado) 

Atividades Sindicais/Associativas: Atual 2º Diretor-Ajunto de 

Administração e Finanças; Ex fiscal de Contribuições Previdenciárias; 

Coordenador do Projeto Cidadania Rural da Previdência Social; 

Presidente da DS Uberlândia (2014/2015); Representante da ANFIP MG até 2014; Componente da 

Comissão Permanente de Orçamento do Sindifisco Nacional (2014/2015). 

 
1º DIRETOR ADJUNTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 

Carlos César Coutinho Cathalat 

Formação: Engenharia Civil e Direito 

Lotação: DRF/Cuiabá MT 

Concurso: 1996 

Atividades Sindicais/Associativas: Comissão Eleitoral Nacional (2006); 

Presidente da Delegacia Sindical de Mato Grosso (2010/2011 e 

2012/2013); Diretor Adjunto de Comunicação da DEN Sindifisco Nacional (2012/2013); Diretor de 

Finanças da DEN (2014/2015); Comissão Organizadora do CONAF (2015/2018). 
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2º DIRETOR ADJUNTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 

Reginaldo Marques Botelho 

Formação: Ciências Contábeis 

Lotação: DRF/Montes Claros MG 

Concurso: 2003 

Atividades Sindicais/Associativas: Presidente da DS Montes Claros 

(2009/2011 e 2016 a 2018); Primeiro Secretário da Mesa do Conselho de 

Delegados Sindicais (2009/2011); Comissão Permanente de Orçamento 

(2016/2018); Representante do Sindifisp MG (até 2009); Representante da 

ANFIP MG em Montes Claros (até 2017); Primeiro suplente do Conselho Fiscal da Fundação ANFIP 

(2011 a 2013).   

 

 

DIRETOR DE ASSUNTOS JURÍDICOS 

Sebastião Braz da Cunha dos Reis 

Formação: Engenheiro Civil, Direito, Pós-graduação em Direito 

Previdenciário 

Lotação: DRF Anápolis/GO 

Concurso: 1987 

Atividades Sindicais/Associativas: Atual Diretor Jurídico do Sindifisco 

Nacional; Presidente do SINDIFISCO/GO (1994/1997); Diretor Administrativo-Financeiro da FENAFISP 

(1997/1999); Diretor de Assuntos de Interesse da Classe FENAFISP (1995/1997); Diretor Jurídico do 

Sindifisco Nacional (2010/2011); 1º Adjunto Jurídico (2012/2013); Presidente da DS Anápolis (2014/2015)  

 

1ª DIRETORA ADJUNTA DE ASSUNTOS JURÍDICOS 

Maria de Fátima Godoy Acioly Tartarelli 

Formação: Direito 

Lotação: DS Recife PE (Aposentada) 

Concurso: 1976 

Atividades Sindicais/Associativas: Diretora para Assuntos Jurídicos e 

Defesa Profissional da DS Recife (2014/2015 e 2016 a 2018). 
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2º DIRETOR-ADJUNTO DE ASSUNTOS JURÍDICOS 

Ronaldo Loureiro  

Formação: Direito, Contabilidade, Pós-graduado em Comércio Exterior 

e em Direito do Estado.; Curso de Especialização:  A Alfândega e a 

Facilitação do Comércio Internacional – ESAF/OEA/SUBIN.  

Lotação: DS Espírito Santo (Aposentado) 

Concurso: 1976 

Atividades Sindicais/Associativas: Presidente da Unafisco Seccional do 

Espírito Santo; Diretor de Assuntos Jurídicos da DS Espírito Santo; Membro do Conselho Curador de 

Assuntos Jurídicos – CCAJ do Sindifisco Nacional (2012/2013); 2º Vice-presidente da DS Espírito Santo 

(2016/2018). 

 

DIRETOR DE DEFESA PROFISSIONAL 

João Eudes da Silva 

Formação: Filosofia, Pós-graduação em Direito Empresarial 

Lotação: Alfândega do Aeroporto/Curitiba PR 

Concurso: 1993 

Atividades Sindicais/Associativas: Representante Sindical do Sinfispar 

em Cascavel/PR (1993); Representante do Estado do Paraná nas 

Convenções da Anfip (2003/2009); Membro do Conselho Fiscal na AFIPA 

(2009); Membro suplente do Conselho Fiscal da DS Curitiba (2009/2011); Diretor de Políticas Sociais e 

Assuntos Especiais do Sindifisco nacional (2011/2013) 

 

DIRETOR-ADJUNTO DE DEFESA PROFISSIONAL 

Sérgio Aurélio Velozo Diniz 

Formação: Engenheiro 

Lotação: DRF/Contagem MG 

Concurso: 1993 

Atividades Sindicais/Associativas: Membro do Conselho de 

Representantes da FENAFISP (2001/2007); Diretor do Sindifisp/MG 

(2001/2003); Presidente do Sindifisp MG (2005/2009); Vice-Presidente da FENAFISP (2003/2005 E 

2007/2009); 2º Vice-presidente do Sindifisco Nacional 2009/2011 e 2011/2013).  
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DIRETOR DE ESTUDOS TÉCNICOS 

Washington Afonso Rodrigues 

Formação: Direito e Ciências Contábeis, Formação Em Detecção de 

Fraudes Financeiras Internacionais/SUNY 

Lotação: DS Brasília/DF (Aposentado) 

Concurso: 1980 

Atividades Sindicais/Associativas: Palestrante nos Seminários diversos 

promovidos pelo Sindifisco Nacional sobre PAD. Participou do Conaf de 

Belo Horizonte (2002), e de diversos eventos sindicais.  

 

DIRETOR-ADJUNTO DE ESTUDOS TÉCNICOS 

Hélio José Canoves 

Formação: Engenharia Civil e Direito  

Lotação: DRF/Aracajú SE 

Concurso: 1994  

Atividades Sindicais/Associativas: Presidente da Delegacia Sindical da 

DS Aracajú (2016/2018); Comissão Conselho de Delegados Sindicais – CDS 

formada para elaborar o Caderno de Propostas do Sindifisco Nacional 

aos Presidenciáveis (2018).  

 

DIRETORA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 

Maria Cândida Capozzoli de Carvalho 

Formação: Fisioterapia, pós-graduada em Psicomotricidade Ramain 

Thiers 

Lotação: DRF/Recife PE 

Concurso: 1985 

Atividades Sindicais/Associativas: Atual 1ª Vice-Presidente do Sindifisco 

Nacional; Delegada Sindical do SINDISEP/PE (1988/1994); Presidente do 

SINDIFIP/PE (2005/2009); Representante sindical da FENAFISP  (2005/2009); 1ª Diretora-Adjunta de 

Defesa Profissional do Sindifisco Nacional (2010/2011); 1ª Diretora-Adjunta de Comunicação do 

Sindifisco Nacional (2012); Diretora de Comunicação Social do Sindifisco Nacional (2013); Diretora de 

Defesa Profissional e Seguridade Social da DS Recife (2010/2011); Diretora Adjunta de Finanças da DS 

Recife (2012/2013); Vice-presidente da DS Recife (2014/2015).  
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DIRETOR-ADJUNTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 

Geraldo Gonçalves Pinto 

Formação: Ciências Econômicas e Administração de Empresas 

Lotação: DS Baurú/SP (Aposentado) 

Concurso: 1991 

Atividades Sindicais/Associativas: Diretor de Finanças e Administração 

da DS Bauru (2005/2007); Vice-presidente da DS Bauru (2007/2008); 

Presidente da DS Bauru (2009/2011 e 2011/ 2013); Vice-presidente da DS 

Bauru (2014/2015). 

 

 

DIRETOR DE ASSUNTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES 

José Raimundo Melo e Leite 

Formação: Administração de Empresas, Direito, Pós-graduado em 

Direito Tributário 

Lotação: DS Brasília DF (Aposentado) 

Concurso: 1980  

Atividades Sindicais/Associativas: 1º Secretário da Unafisco Associação 

da Unafisco Regional de Brasília Vice-presidente da Unafisco Regional de 

Brasília; Diretor Jurídico da DS Brasília; Participação como Delegado em vários CONAF; Diretor de 

Administração do Sindifisco Nacional (2014/2015). 

 

 

DIRETORA-ADJUNTA DE ASSUNTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES 

Maria Salete Mocelin   

Formação: Ciências Econômicas 

Lotação: DRF Porto Alegre RS 

Concurso: 1976 

Atividades Sindicais/Associativas: Vice-presidente do Observatório Social 

de Porto Alegre/RS; Diretora de Justiça Fiscal e Seguridade Social da DS 

Porto Alegre (2012/2013); Vice-presidente da DS Porto Alegre (2014/2015 e 

2016/2018); Participante de diversas plenárias e Conafs nos últimos anos.  
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DIRETOR DO PLANO DE SAÚDE 

Carlos Antônio Lucena 

Formação: Direito e Administração de Empresas 

Lotação: DRF Recife PE 

Concurso: 1984  

Atividades Sindicais/Associativas: Diretor de Finanças da DS Recife 

(2005/2007); Diretor do Unafisco Saúde (2007/2009 e 2009/2011). 

 

DIRETOR-ADJUNTO DO PLANO DE SAÚDE 

Edes Marcondes do Nascimento 

Formação:  Geologia, Mestrado em Geofísica e Especialização em 

Direito Tributário. 

Lotação: DS Florianópolis SC (Aposentado) 

Concurso: 1991 

Atividades Sindicais/Associativas: Diretor Jurídico e do Plano de Saúde 

da DS Florianópolis ((2003/2004); Membro (presidente) das comissões dos 

Conafs 2008 e 2010; Participação em múltiplos eventos sindicais (Seminário Internacional de 

Administração Tributária e Previdência Social (2006), Previdência Social Pública em Debates ( 2010), 

Processo Administrativo Disciplinar (2011), Progressividade Tributária e Desoneração da Folha (2011), 

Seguridade Social no Serviço Público – Tendências e Desafios (2008), Temas Atuais na Administração 

Tributária (2009), O Fisco e os 50 anos do CTN  (2016), diversas plenárias, trabalho parlamentar (2003 a 

2018); Participação nos CONAFs 2004 (Brasília), 2006 (Natal), 2008 (Foz do Iguaçu), 2010 (Florianópolis), 

2012 (Salvador) e 2017 (Rio de Janeiro).  

 

DIRETOR DE ASSUNTOS PARLAMENTARES 

Antônio Elias de Oliveira Costa 

Formação:  Engenharia Civil 

Lotação: DRF Brasília/DF 

Concurso: 1984 

Atividades Sindicais/Associativas: Participante dos movimentos da 

categoria desde 1988; Diretor de Assuntos do Sindifisco Nacional DS Brasília 

(2009/2011); Participante no trabalho parlamentar em Brasília na atual 

campanha salarial, no qual assessorou a diretoria parlamentar (2016/2018). 
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DIRETORA-ADJUNTA DE ASSUNTOS PARLAMENTARES 

Assunta Di Déa Bergamasco 

Formação: Direito, Letras e Pedagogia 

Lotação: DERAT SP 

Concurso: 1985 

Atividades Sindicais/Associativas: Atual Diretora de Defesa da Justiça 

Fiscal e da Seguridade Social, de Políticas Sociais e de Assuntos Especiais; 

Presidente do Conselho Executivo APAFISP (1998/1999 e 2001/2005); Vice-

presidente de Cultura Profissional da ANFIP (2005/2007); Coordenadora do Conselho de Representantes 

da ANFIP (1999); Presidente da ANFIP (2007/2009); Membro do Conselho Executivo da ANFIP em diversos 

mandatos; Diretora de Assuntos Parlamentares da DS São Paulo do Sindifisco Nacional (2011/2012); 

Diretora de Assuntos Jurídicos da DS São Paulo (2013/2014); Vice-Presidente da DS São Paulo (2016/2018) 

 

DIRETOR DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS E INTERSINDICAIS 

Edison de Souza Vieira 

Formação: Engenheiro Industrial Mecânico e Engenheiro de Segurança 

do Trabalho 

Lotação: DRF Porto Alegre RS 

Concurso: 1993 

Atividades Sindicais/Associativas: Atual Diretor-Adjunto de Estudos 

Técnicos; Diretor de Defesa Profissional da DS Porto Alegre (2011/2012); 

Secretário Geral da DS Porto Alegre (2013/2014); Presidente da DS Porto Alegre (2014/2015). 

 

DIRETORA DE DEFESA DA JUSTIÇA FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 

Antonieta Pires Sampaio Frauches 

Formação: Direito 

Lotação: DRJ Juiz de Fora MG 

Concurso: 1985 

Atividades: Gerente Regional de Arrecadação e Fiscalização em Nova 

Friburgo nos anos de 1994/1995. Chefe da Agência da Previdência Social 

em Além Paraíba -MG em 2004. Presidente Substituta da 5ª Turma de 

Julgamento DRJ/JFA-  2013/2016. Associada do Sindifisco Nacional/MG - Participação no 

CONAF/2010. 
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DIRETOR SUPLENTE 

Reinaldo Brito da Silva  

Formação: Ciências Contábeis e MBA em Gestão Financeira, 

Controladoria e Auditoria.  

Lotação: DRF/São Luís do Maranhão MA 

Concurso: 2002/1 

Atividades Sindicais/Associativas: Diretor de Finanças da DS Maranhão 

(2003/2004); Militante ativo das lutas sindicais desde 2002; Membro do 

Comando Local de Mobilização (CLM/MA) na atual mobilização. 

 
DIRETOR SUPLENTE 

Antônio Ferreira dos Santos (Toninho) 

Formação: Administração de Empresas 

Lotação: DS Mato Grosso (Aposentado) 

Concurso: 1974 

Atividades Sindicais/Associativas: Secretário Geral da DS Mato Grosso 

(2012/2013); Vice-presidente da DS Mato Grosso (2013/2014); Presidente 

da DS Mato Grosso (2016/2018). Participante dos Conafs Foz do Iguaçu 

(2008), Florianópolis (2010), Bahia (2012), Foz do Iguaçu (2014), Rio de 

Janeiro (2017). Participou de diversas plenárias nos últimos anos.  

 
DIRETOR SUPLENTE 

Pedro Cadeira de Araújo 

Formação: Direito, Administração Pública, Teologia, Especialização 

em Ciências da Religião; Especialização em Meios de Comunicação 

Lotação: DS Ceará (Aposentado) 

Concurso: 1981 

Atividades Sindicais/Associativas: Presidente do SINDIFISP/CE 

(2007/2009); Presidente do Conselho Deliberativo da ACEFIP (2009-

2012); Presidente, por dois mandatos (2004-2010), do Conselho Nacional 

do Laicato do Brasil Nordeste I (Ceará); Convencional da ANFIP (2018) 
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