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Colegas,
Mais uma eleição sindical se aproxima,
mais uma oportunidade se coloca para
enfrentar os grandes desafios do presente
com o olho no futuro. E o futuro que
se desenha mostra a intensificação do
atual cenário de retirada de direitos,
de investidas contras as garantias dos
servidores públicos, de diminuição da
presença do Estado e da importância das
autoridades de Estado. Esse futuro, que
já bate à nossa porta, exige um sindicato
de verdade! Que seja combativo, altivo,
um sindicato que represente toda a força
e importância que o cargo de AuditorFiscal da Receita Federal do Brasil tem
para a sociedade. Um sindicato que
não se curve diante da administração
central e sim estabeleça o diálogo com
responsabilidade, mas também com
coragem. Um sindicato que leve adiante
as pautas para a valorização da categoria,
e não apenas leve para a categoria as
pautas que interessam à administração.
Nós da Chapa 2 nos colocamos outra vez
à disposição da categoria para ajudar a
construir essa urgente mudança, antes
que seja tarde demais, antes que já não
haja o que mudar.
Nosso desejo seria o de visitar todas as DS
e discutir com o maior número de colegas
o quadro difícil em que nos encontramos
e as maneiras de enfrentá-lo. Mas esse é
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um processo eleitoral limitado pelo tempo
e recursos, mesmo assim tentaremos
fazer chegar aos colegas de cada canto do
país nossa extrema preocupação com a
situação da categoria.
Estamos no fundo do poço.
Houve um esgarçamento em nossa
categoria com conﬂitos que quebraram
a unidade e a solidariedade, situação
prejudicial a todos. A solidariedade deve
ser resgatada como valor fundamental.
Mas a unidade e a solidariedade não se
recuperam com discursos abstratos e sim
com práticas efetivas. Como ensinava
meu sábio xará Chico Xavier: “Rejeite
qualquer benefício em proveito próprio
que implique em prejuízo para outrem”.
Temos que reconhecer e assumir que
nossas conquistas e nossos direitos
podem até ser arrancados, jamais
negociados.
Sob o manto da modernidade, normas
nocivas aos Auditores-Fiscais deslocam
ilegalmente para os gestores a autoridade
tributária e administrativa que nos
pertence. Muitos de nós estamos sendo
tratados como meros apertadores de
botões.
A categoria está sendo jogada para o
canto e a isto assistimos passivamente.
Atos que cerceiam nossas atividades se

multiplicam. A saúde física e mental dos
Auditores-fiscais se deteriora. São cada
vez mais comuns colegas com quadro
de depressão.
Nos últimos anos, a Receita Federal
se apequenou e arrastou o cargo para
contínuo desprestígio e inegável
aviltamento. Volta e meia, deparamo-nos
com o constrangedor questionamento
dos cidadãos: “que Receita é esta que
exige comparecimento do contribuinte
para comprovar despesa médica e não
concentra esforços para investigar os
mega esquemas?” .
É forçoso reconhecer que a degradação
do cargo tem o patrocínio da equivocada
e anti-estatutária parceria da direção
nacional sindical com a administração
central da RFB, a quem a primeira se
submeteu sem constrangimentos,
negociando a paridade constitucional
e a troca do subsídio por remuneração
precária, tudo para atender o desejo
gerencial antigo.
O desmonte da fiscalização é notório:
apenas 18% dos Auditores-Fiscais da
RFB executam ações fiscais controladas
pela Sufis. Há onze anos, cerca de
4.200 Auditores-Fiscais da ex-SRP se
juntaram aos colegas da ex-SRF, com
a criação da Receita Federal do Brasil.
Daquele quadro, o quantitativo destes
colegas está reduzido atualmente a 20%.
Mais estarrecedor é saber que apenas
5% - aproximadamente 200 colegas
- está destacado para procedimentos
fiscais específicos de contribuições
previdenciárias.
Com a absoluta necessidade da
Previdência Social por mais recursos, a
quem interessa a extinção da fiscalização
previdenciária?
A situação da área aduaneira não
é diferente. Enquanto nos países
desenvolvidos as aduanas estão no
campo da segurança nacional, aqui
a precarização e o esvaziamento da
fiscalização aduaneira, em prol da
facilitação do ambiente de negócios,
parece não ter limites.

E nós estamos aguardando o quê?
Tudo vai muito mal!
Para tornar ainda mais adversa nossa
situação, vemos o país mergulhado em
profunda crise. As conjunturas política
e econômica indicam que teremos mais
ataques e restrições ao serviço público.
Nada indica que o trem retorne aos seus
trilhos em curto prazo. As tarefas que
temos pela frente são imensas, mas não
podemos esmorecer.
Nossa categoria tem que recuperar seu
protagonismo e este é um desafio para
todos nós.

Precisamos reagir.
Os filiados não
podem aceitar
um sindicato que
entrega direitos.
O Sindicato deve
mudar.
O Sindicato vai
mudar.
Faremos um
Sindicato de
Verdade!
Grande abraço a
todos,
Chico César
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Os Auditores
e seus desafios
A luta pela valorização da nossa categoria
tornou-se um bordão repetido nos
mais variados ambientes e escalões da
Receita Federal. Todos concordam, todos
defendem. A percepção generalizada,
todavia, é de progressivo aviltamento do
cargo.
Nosso maior desafio talvez seja o de
inverter esta tendência.
A valorização do Auditor-Fiscal não é
algo que se possa obter por decreto,
nem objetivo específico que possa ser
alcançado de forma isolada. Ao contrário,
é o resultado de um conjunto de ações
que precisam ser implementadas de
forma estratégica e organizada e que
busquem interferir na realidade para
construir um futuro diferente.
Melhorar as condições de trabalho,
garantir a manutenção das prerrogativas

funcionais, recuperar as perdas,
assegurar remuneração condizente
com a complexidade da nossa função,
preservar as atribuições privativas.
São todos desafios importantes que
precisam ser enfrentados, mas que
estão profundamente ligados a ideia da
valorização. Uma carreira valorizada
terá sempre menos dificuldade para
resguardar seus direitos.
Precede, porém, o objetivo, que se impõe
como condição para qualquer outro,
de resgatar a unidade da categoria.
Sem unidade, não há sindicato. É
preciso retomar o diálogo, os debates
e as discussões democráticas para que
possamos alcançar um entendimento
comum sobre a direção que precisamos
tomar e as lutas que devemos
empreender.

Ou mudamos ou seguiremos pelos rumos
errados que nos legaram a perda do subsídio
e a quebra da paridade.
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Os Auditores
e o Sindicato
O desânimo e o desencanto com os
rumos de nosso sindicato são evidentes.
Aparecem de forma mais contundente
no crescimento das desfiliações nos
últimos três anos. Estamos perdendo a
capacidade de análise, de formulação.
Ano após ano, vamos nos acomodando
com o único papel de levantar a mão nas
assembleias para aprovar ou rejeitar
indicativos, muitas vezes desconectados
dos anseios da categoria, e, a cada três
anos, eleger novas diretorias.
A quebra da unidade e a crescente
segmentação da categoria em diferentes
grupos com interesses por vezes
antagônicos, são os problemas mais
graves que precisam ser enfrentados
pela nova direção sindical, sob pena de
vermos sucumbir direitos e conquistas
duramente alcançados e preservados ao
longo da nossa história.
A Direção Nacional é uma parte da
categoria, e é natural que cometa erros.
Mas é inconcebível que a categoria não
possa democraticamente corrigi-los.
Nossa estrutura sindical e a forma de
organização de nossas instâncias não
estão sendo capazes de garantir, de modo
efetivo, a democracia interna.
As assembleias tornaram-se
plebiscitárias. Há que se implementar
esforços para repensar uma nova
estrutura de funcionamento que
potencialize a democracia e amplie a
participação dos colegas.
Nossa estrutura sindical possui
estrangulamentos e distorções como a
que ocorre com o Conselho de Delegados
Sindicais, no qual o voto de uma DS com
trinta filiados tem o mesmo valor do voto
de outra DS com mais de 3.000 filiados,
por exemplo.
Na Assembleia Nacional, em questões
importantes, os indicativos deveriam ser
o resultado de um processo mais coletivo,
com prévias discussões nas DS.

O CONAF poderia ter uma função
importante na consolidação de uma
visão corporativa sobre questões mais
relevantes para a categoria,
para a Receita Federal e para a
sociedade brasileira.
Na área de estudos técnicos, é preciso
promover condições para que os
Auditores-Fiscais possam transformar
a imensa diversidade de conhecimento
e de formação, que os caracteriza, em
formulações teóricas e práticas com
vistas a produzir publicações que
contribuam para a construção de uma
sociedade mais justa.
Se na RFB o Auditor aposentado tem
dificuldade até para entrar nos prédios,
no sindicato o tratamento deve ser
oposto. A integração dos aposentados
nas atividades sindicais é fundamental,
não apenas pela sua experiência ou
pelo reconhecimento de que o sindicato
e a própria RFB são hoje o que eles
construíram no passado, mas também
por representar o compromisso de que
os ativos de hoje não serão abandonados
pelo sindicato no futuro.
O sindicato não só deve lutar pela
garantia de todas as conquistas para
todos seus filiados - onde hoje assume
destaque a questão da paridade – mas
deve criar espaços como seminários,
reuniões, grupos de estudo onde
o aposentado possa integrar-se
socializando assim sua experiência. Da
mesma forma devemos buscar outras
alternativas para o aposentado poder
acompanhar mais facilmente as ações
judiciais em andamento.
Somos um só sindicato e o sindicato
somos nós. Somos todos AuditoresFiscais, os novos, os meio-novos, os
antigos e os aposentados. Somos todos
o mesmo sindicato e é imperioso
salvaguardar a isonomia de tratamento
entre os diferentes grupos da categoria.
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Os Auditores
e a RFB
A Receita Federal são os AuditoresFiscais e os Auditores-Fiscais são a
Receita Federal. O fortalecimento de um
fortalece o outro. O contrário também
é verdadeiro. Portanto, deve ser sempre
do interesse da categoria lutar pelo
fortalecimento da Receita Federal perante
outros órgãos ou à sociedade, o que não
significa ser conivente com todos os
atos da administração. Neste sentido, é
fundamental acompanhar e interferir nos
atos e orientações normativas que sejam
prejudiciais ao exercício das atribuições
do cargo. O lixo normativo, assim
denominado por representar medidas
ilegais de cerceamento da autonomia e
da autoridade do Auditor-Fiscal, precisa
ser revogado e diversos estudos já foram
feitos neste sentido.
A valorização do Auditor-Fiscal, por outro
lado, depende em grande medida da
forma como se organiza a administração
tributária e aduaneira, com seus
atos estabelecendo metas, diretrizes,
restrições. A administração tributária, ao
cercear a autonomia e o poder de decisão
do Auditor-Fiscal, ainda que a pretexto
de protege-lo, desvaloriza-se como
instituição republicana. Medidas como
a restrição de acesso a sistemas, tdpf,
portaria da mordaça, estabelecimento
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de metas desvinculadas da finalidade
institucional, proteção a pessoas
politicamente expostas, concentração do
poder de decisão no cargo de confiança,
a programação fechada e com escopo
definido, entre outras, servem apenas
para colocar os Auditores numa posição
rebaixada em relação ao staﬀ de gestão.
A insistência da cúpula do órgão, nas
últimas duas décadas, de importar da
iniciativa privada para a administração
pública o modelo gerencial, precisa ser
enfrentado de modo enérgico. Há cada
vez mais gestores e cada vez menos
auditores. Porque o gerencialismo não
para. Só cresce. O que era pró-pessoas
em 2007, ganhou, em 2018, acoplado
ao bônus de eficiência, nova roupagem,
agora é PDTI.
Ocorre que a administração não são
os outros, somos nós mesmos. Não é
razoável imaginar que possamos ousar
querer aprovar um projeto de lei no
Congresso Nacional e não consigamos
modificar instrução normativa ou
portaria assinada por colega nosso.
Essa cultura de hipertrofia gerencial,
verticalizada, precisa ser estancada
definitivamente.

Os Auditores
e a Sociedade
A valorização do nosso cargo não
depende apenas do valor que nós nos
atribuímos, mas da percepção que a
sociedade tem daquilo que fazemos. Este
reconhecimento é importante porque a
própria manutenção da prerrogativas
do cargo, dentre elas, a exclusividade de
atribuições, autonomia e a estabilidade,
justifica-se muito mais pela defesa do
interesse público no exercício impessoal
e justo da administração tributária
e aduaneira, do que num direito
funcional positivado em lei. Da mesma
forma, o reconhecimento do atributo
de autoridade de estado para o pleno
exercício das atribuições do AuditorFiscal decorre da percepção da própria
sociedade de que, para a defesa de seus
interesses, é necessário que haja atuação
com independência e autonomia, sem
ingerências do poder político.
Há que se reconhecer também que um
sistema tributário mais justo que respeite
o princípio da capacidade contributiva
é do interesse direto da sociedade, na
medida em que reduz as desigualdades

sociais e viabiliza o desenvolvimento.
Ao mesmo tempo, outra condição
importante para justificar a valorização
e fortalecimento da função do AuditorFiscal, pois não se enfrenta interesses
econômicos poderosos sem garantias e
prerrogativas de estado.
Os Auditores-Fiscais, por meio de
seu sindicato, precisam reassumir
o protagonismo perdido na defesa e
valorização permanente dos serviços
públicos, na legitimação social da
tributação e no fortalecimento do
Estado social. A defesa dos interesses da
sociedade em questões relevantes, como a
Previdência Pública, a reforma do Sistema
Tributário, o fortalecimento do Controle
Aduaneiro e a vigilância sobre a boa
aplicação dos recursos públicos, é passo
importante e decisivo para a construção
de uma nova relação dos AuditoresFiscais com a sociedade brasileira,
pautada no reconhecimento
da importância do que fazemos e do
que somos.

Defender a sociedade em questões relevantes
como a Previdência Pública e a reforma do
Sistema Tributário, é passo importante e
decisivo para a construção de uma nova relação
dos Auditores-Fiscais com a sociedade brasileira,
pautada no reconhecimento da importância do
que fazemos e do que somos.
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A grande questão da
remuneração dos Auditores
A luta para reconquistar uma
remuneração condizente, estável,
previsível e compatível com o grau
de responsabilidade e complexidade
de nossas atribuições e autoridade
passa por amplo e democrático debate,
com respeito e tolerância às opiniões
divergentes, num processo em que os
argumentos relevantes sejam conhecidos
e esmiuçados antes da construção da
deliberação - e dos indicativos, de forma
que possibilite a necessária unidade
e coesão após a decisão soberana dos
Auditores-Fiscais.
A análise do histórico da remuneração
do cargo aponta que a melhor alternativa
para a remuneração de autoridades de
Estado é a remuneração fixa e estável
pelo exercício da atividade, a qual deve
permanecer vinculada à lei. Ou seja,
a remuneração não pode servir de
instrumento de fragilização da desejada
autonomia funcional do Auditor-Fiscal.
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Entendemos que a forma mais adequada
de remuneração de carreira típica de
estado é o subsídio, mas com o cuidado,
por uma questão de equidade, de
preservar determinadas parcelas de
gratificações que visem a compensar
situações prejudiciais como adicionais
de periculosidade, insalubridade ou de
fronteira. Não podemos ignorar os efeitos
nefastos da decisão que aprovou o bônus
de eficiência, depois de ano e meio de
sua implantação. As expectativas dos
mais otimistas se viram absolutamente
frustadas e a base da categoria cindiu de
maneira jamais vista. A Direção Nacional
demonstrou amadorismo não apenas na
condução negocial, moldada pela prática
do mais inepto e adesista “sindicalismo de
resultados”, mas, também, na mobilização
da categoria, sem qualquer discernimento
na condução dos movimentos paredistas.
Há que se reconhecer, no entanto, que

qualquer solução deve partir de onde
chegamos. O valor do bônus de eficiência
enquanto parcela não variável constitui
um ganho remuneratório para uma
parcela da categoria e pode vir a ser
incorporado numa remuneração estável e
extensível a todos.
Por isso, compreendemos que os
Auditores devem rediscutir o tema,
fazer amplo e democrático debate e
tomar uma decisão soberana sobre
o assunto, especialmente diante das
alternativas de aprofundar o modelo da
remuneração variável atendendo a um
forte apelo gerencial ou de lutar pela
horizontalização da parcela com vistas
a sua incorporação numa remuneração
mais estável.
Daremos continuidade à luta histórica
pela paridade e integralidade da
remuneração para todos na carreira,
como foi durante a vigência das
gratificações de desempenho RAV, GDAT,
GIFA e GAT. É nosso compromisso
defender a incorporação do valor integral
do bônus de eficiência na tabela do
vencimento básico, com a extensão
da integralidade da remuneração aos
aposentados e pensionistas.
A remuneração variável vinculada
à imposição e ao cumprimento de
metas, certamente levará à exigência
de metas individuais, tal qual já
vem sendo implementado no Plano
de Desenvolvimento Individual aos
ingressantes na carreira, para a obtenção
da progressão.

Os problemas do Bônus
A remuneração sob a forma de bônus
de eficiência não correspondeu às
premissas que a categoria estipulou
e atenta contra direito constitucional
da paridade e a integralidade, para
aqueles que já o haviam adquirido. A lei
excluiu a incidência da contribuição ao
Regime Próprio - RPPS sobre o bônus,
e os valores percebidos a tal título não
comporão a base no cálculo das médias
remuneratórias a que a maioria dos
aposentáveis estão sujeitos, se não
cumprirem todos os requisitos para
obtenção à aposentadoria com paridade e
integralidade.

A persistir o Bônus de Eficiência, teremos
que enfrentar o desafio de lutar, em
primeiro lugar, com todas energias, em
todas as frentes e esferas, pela extinção da
inaceitável escadinha em dez anos, com
a paridade de valores no pagamento aos
aposentados e pensionistas. Teremos que
buscar a construção de um pacto entre as
gerações de modo que as alterações que
prejudiquem a carreira sejam enfrentadas
coletivamente. Afinal, nossa carreira,
em regra, é para toda a vida, e a regra de
redução compulsória do bônus, além de
muito injusta, é muito pouco tempo para
ser chamada de transição.

Aposentadoria e Previdência Complementar
Aqueles que optarem pelo RPC poderão
ser seriamente prejudicados pela regra
vigente do benefício especial diferido,
que corrige apenas parcialmente o
valor de nossa contribuição acima do
teto do Regime Geral. É preciso lutar
para reconhecer custo de oportunidade
do dinheiro no tempo, no mínimo em
condições equitativas ao RPC, que
considera uma taxa de juros de 4% ao ano.
A contribuição do Governo para
a Previdência Complementar dos
Servidores é insuficiente para
proporcionar uma aposentadoria com
dignidade. Hoje entra líquido na conta
do beneficiário do RPC no máximo 7,5%,
valor inferior aos 8% FGTS, situação
claramente incompatível com a atuação
de autoridades vinculadas à lei e que
precisa ser enfrentada.

Uma possível solução é debater com os
Auditores a conveniência da luta por
uma contribuição do Governo ao RPC
maior, no mínimo até o equivalente à
nossa contribuição ao RPPS, hoje em
11%, - que ainda poderá ser majorada
no futuro. Desta forma, os futuros
ingressantes na carreira poderão ter
melhores chances de acesso a uma
aposentadoria com dignidade, reduzindo
o encanto da “canibalização” de nossa
política remuneratória. Esta luta precisa
ser coordenada com todas as carreiras
afetadas, desde a magistratura, às
carreiras do Legislativo e do
Executivo, e isto pode ser feito por
meio de lei ordinária.
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Jurídico que faça valer
os nossos direitos
O Departamento Jurídico do Sindifisco
Nacional tem função preponderante
na defesa dos direitos dos Auditores
Fiscais, sendo frequente a necessidade de
proteger e efetivar esses direitos por meio
do Poder Judiciário.
Infelizmente, nosso sindicato não tem se
mostrado eficaz na defesa da categoria
perante o Poder Judiciário. Essa ineficácia
incentiva novas investidas dos que se
interessam pelo enfraquecimento do
cargo e coloca o sindicato em posição
constantemente defensiva, sem condições
de acompanhar a evolução legislativa, sem
condições de propor o desenvolvimento e
nortear com segurança nossas tomadas
de decisão. É necessário retomar o rumo
da qualidade em nossa atuação sindical
e isso necessariamente passa pela
qualidade de nossa produção jurídica.

Ação dos 28,86%
A ação dos 28,86% é um triste exemplo.
Após quase vinte anos de litígio, ainda
hoje muitos colegas não conseguiram
receber os valores a que tem direito.
Esse direito nos foi negado pelo Executivo
Federal em 1993. Obtivemos, contudo, o
seu reconhecimento pelo Poder Judiciário
com decisões transitadas em julgado
entre 1998 e 1999, essas decisões que
apenas agora estão alcançando o efetivo
pagamento, e ainda assim apenas para
uma parte da categoria.
Hoje se mostra claro que uma grande
parcela da categoria foi deixada de lado
pelo Sindifisco Nacional em se tratando
da defesa judicial dos 28,86%.
Os Auditores-Fiscais da RFB oriundos
da Previdência tiveram seus processos
judiciais sem o devido acompanhamento,
ensejando inúmeras perdas de
direitos, como ocorreu em relação a
diversas ações de 28,86% iniciadas
pelos SINDFISP e pela FENAFISP, mais
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recentemente a prescrição da execução
de ex-previdênciários com precatórios
inscritos, decorrente de falhas ou dos
escritórios de advocacia ou do Sindifisco
Nacional, sem a devida atenção.
Além disso, muitos Auditores-Fiscais
da RFB oriundos da SRF estão com seu
direito ameaçado por variados motivos,
entre os quais se incluem: ausência de
documentos obrigatórios para instrução
de agravos em recursos especiais, perdas
de prazos para interposição desses
mesmos instrumentos, entre outros.
Agora busca-se reparar as falhas por meio
de ações rescisórias cujos prognósticos
em muitos casos não são positivos.

Ação da GAT
Mais uma vez, as ações originárias da
FENAFISP e do SINDIFISP SP foram
relegadas, o que impõe novamente aos
Auditores-Fiscais ex-SRP uma menor
segurança jurídica nas execuções que se
iniciam. É urgente encontrar uma forma
de garantir a segurança aos exequentes
destas ações, ainda em andamento,
para o caso de eventual insucesso nas
liquidações de sentença que estão sendo
propostas, muitas das quais com decisões
de 1ª instância desfavoráveis aos colegas.
A direção nacional apresentou um “plano
de escritório modelo”, que a princípio
pareceu adequado para realizar as
liquidações de sentença em Brasília.
Verificou-se, entretanto, que o juízo
responsável entende que não cabe a
liquidação de sentença, o que levou à
decisão do sindicato de distribuir os
processos pelas capitais estaduais,
evidenciando que o “plano de escritório
modelo” foi equivocado e insuficiente
para as liquidações de sentença, gerando
atraso e insegurança no início das
execuções. Tudo isso teria sido evitado
com uma pesquisa nas decisões desse juiz
para se conhecer seus entendimentos (ou

- por que não? - até uma boa conversa). O
plano seria, então, adequado à realidade e,
portanto, mais célere e efetivo.
A pressa e a improvisação para que se
iniciassem as liquidações prejudicaram
o planejamento, levaram a algumas
decisões desfavoráveis e causaram seu
atraso. Ainda hoje, a maior parte das
liquidações não foi sequer proposta, e os
Auditores-Fiscais só conseguem saber
disso pesquisando os sites da Justiça
Federal, pois o do sindicato não fornece
as informações.
Outro exemplo do afogadilho com que
se iniciaram estas execuções foram as
elaborações dos cálculos. Diversos
colegas receberam do sindicato planilhas
com diferenças de valores relativas
a erros na classificação de rubricas
derivadas de ações judiciais que não se
mantiveram e até de rubricas ordinárias,
como ⅓ de férias.
A segurança e o planejamento devem
substituir a pressa e a improvisação,
nesses casos, para que tenhamos o
direito às repercussões da GAT liquidado
com eficácia e celeridade, evitandose os problemas que enfrentamos nos
processos dos 28,86%.

Ação da paridade no
bônus de eficiência
O sindicato abriu mão, em negociação
com o governo, do direito à paridade
daqueles que ingressaram no serviço
público antes de 2004. Prometia,
então, que esse direito poderia ser
restaurado judicialmente.
Nossos direitos foram conquistados com
muita luta daqueles que nos antecederam
e não podemos abrir mão dessa luta,
ou desses direitos, simplesmente
confiando-os ao aparato judicial. Não
veremos nossos direitos respeitados
apenas entregando-os a advogados e
juízes. Um bom exemplo disso é essa
ação da paridade no bônus. Ao abrirmos
mão do direito à paridade, trocando-o
pela proposta de escadinha, não só não
estamos conseguindo a restauração
judicial do direito à paridade (o pedido
de tutela antecipada foi indeferido em
12/06) como estamos tendo até mesmo
ameaçado o “direito” à “escadinha”
imposta aos aposentados.

Um sindicato deve ter como prioridade a
luta por direitos, e deve resistir quando
esses direitos são ameaçados.
A judicialização, em função de sua
incerteza e de sua demora, deve existir
como último remédio, não como forma
de se vender falsas esperanças ou de
angariar iludidas filiações.

Ações de progressão funcional
A partir da omissão do sindicato
na luta pelo direito às progressões,
a administração o desrespeita
recorrentemente, levando-nos
a incertas e longevas disputas judiciais,
que frequentemente não são
bem acompanhadas.
As ações de progressão em andamento
devem ser objeto de investimento e
atenção do sindicato, como forma de
dar efetividade a esse direito e celeridade
em sua implantação.

Produção jurídica de qualidade
A ineficácia da atuação sindical tem
levado à terceirização de nossa produção
jurídica. Seguramente essa não é a melhor
forma de organização de uma categoria
que atua rotineiramente no mundo
jurídico e que deve ser reconhecida por
essa atividade preponderante.
Não se ignora a importância de ilustres
pareceristas e dos grandes escritórios de
advocacia. Mas não podemos abrir mão de
nosso conhecimento assumindo a posição
de meros repassadores de pareceres.
Nossa categoria tem sido levada a
tomar decisões sem qualquer análise
de adequação jurídica das propostas.
Foi assim com a falácia da convivência
entre subsídio e bônus. Foi assim com o
não reconhecimento da paridade, com a
mitigação do bônus entre nós. Foi assim
com a impossibilidade de definições
sobre a carreira, com a impossibilidade
de definições acerca da autoridade, com
a impossibilidade de definições acerca de
nossas garantias e autonomia.
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Proposta da Chapa 2
para o jurídico da DEN
A conclusão dos
processos de execução
dos 28,86% para todos
os filiados que tiverem
o direito, e a definição
de parâmetros para o
necessário ressarcimento
aos associados que
absorveram o prejuízo
de decisão desfavorável,
por erros na condução de
execuções, por meio dos
fundos constituídos com
recursos provenientes das
ações judiciais;

Tornar-se um
departamento consultivo
apto a fornecer
informações juridicamente
seguras aos Auditores
Fiscais e soluções
normativas adequadas ao
desenvolvimento do cargo;

A efetiva liquidação
do direito relativo às
repercussões da GAT,
tendo em vista o escritório
criado não ter mostrado
ser capaz de gerenciar
adequadamente esse
direito, e a tomada de
providências urgentes
para salvar as ações da
Fenafisp e Sindifisp/SP,
negligenciadas pela DEN;

Cobrança aos escritórios
contratados para
ressarcimentos pelo erros
e falhas causados por
negligência ou imperícia
na condução de ações;

Dar a atenção devida
às ações da paridade
no bônus e das
progressões, inclusive
estudar a propositura
de novas ações, com
fundamentação mais
adequados, quando for
o caso;
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Levantamento,
catalogação de todas as
ações em andamento,
e acompanhamento e
cobrança permanente dos
escritórios contratados;

Aprimoramento
do sistema de
acompanhamento pelos
filiados do andamento de
suas ações individuais;
Jurídico trabalhando
em parceria com as
Delegacias Sindicais:
mais transparência na
informação para
o associado.

Comunicação:
Um novo olhar, uma nova ação.

A comunicação do
Sindifisco tem se resumido
a comunicação da entidade
à notícias sobre os
acontecimentos, de conteúdo
meramente informativo. No
geral, sem linha editorial clara,
desprovido de formulação,
investigação ou estímulo ao
debate, de face personalista
e sem pluralidade de
pensamentos e opiniões. A
TV Sindifisco é a verdadeira
expressão deste modelo.

Criar conselho editorial para definir e
acompanhar a linha editorial do sindicato;

É preciso superar esse olhar.

Articular a disponibilidade dos materiais de
estudo para imprensa em geral, para outras
categorias e para as diversas entidades da
sociedade organizada que tenham interesse
nos temas de nossa atuação profissional
ou atuem em temas afins ou associados
ao combate à sonegação e corrupção, à
responsabilidade social ou cidadania fiscal;

A comunicação dos auditoresfiscais precisa ultrapassar o
ambiente da categoria e da
Receita Federal. É preciso
estabelecer espaços de diálogo
e informação com os amplos
setores da sociedade, servindo
como verdadeira ferramenta
que resgate o reconhecimento
e a importância do cargo,
propiciando a legitimação
social que tanto almejamos.
Para ampliar a participação
e a representatividade da
categoria, estamos propondo
para a comunicação do
Sindifisco:

Estruturar um grupo de apoiadores na
formulação e implementação da política e
das propostas de interação com a categoria
e com a sociedade;
Revigorar o Espaço do Auditor, que se
caracteriza pelo debate, atualmente
relegado à própria sorte, de modo a
melhor estruturar as discussões e
aproveitar as ideias;

Aprimorar os canais de comunicação
digital e redes sociais, SMS, que o
departamento de comunicação do
Sindifisco utiliza atualmente;
Ampliar a participação dos filiados
em projetos da TV Sindifisco, promovendo
os eventos de interesse da categoria,
com participação de filiados, abrindo
espaço para expressão das diversas
correntes de opinião;
Criar espaço para divulgação e
promoção de atividades técnicas ou
culturais de interesse de filiados, a exemplo
de lançamento de livros, atuação em
eventos ou participação em atividades de
interesse coletivo.

13

Experiência.
Coragem.
Determinação.
Conheça melhor os colegas que
se uniram para contribuir para
a construção de um sindicato
forte, que defenda de verdade os
interesses dos Auditores-fiscais.

CHICO CÉSAR | PRESIDENTE

Chico César, mais conhecido pelos
colegas como Chicão, ingressou na
Receita Federal do Brasil em 1986.
Atuou em diversas áreas:
Divisão de Tributação da DRF/Ribeirão
Preto: Julgamento de processos de
fevereiro/1986 a fevereiro/1997.
Serviço de Atividades Especiais na
DRF/Araçatuba (chefia) : mercadorias
apreendidas e fiscalização de consórcios
de veículos - fevereiro/1997 a julho/1998.
Seção de Informações Econômico-Fiscais
e arquivo da DRF/Ribeirão Preto (chefia):
setembro/1998 a setembro/1990.
Divisão de Informações EconômicoFiscais da DRF/Ribeirão Preto (chefia): de
outubro/1990 a março/1992 (chefia.)
Divisão de Arrecadação da DRF/Ribeirão
Preto: supervisão do grupo CAD no
março/1993 a setembro/1993.
Seção de Fiscalização DRF/Ribeirão Preto:
setembro/1993 até setembro/2008, com
supervisão de Grupo de Fiscalização de
Pessoas Físicas, de 1997 a 2000.
Superintendência Regional da Receita
Federal – 8ª RF: superintendenteadjunto no período de novembro/2008 a
setembro/2009.
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Grupo Nacional de Trabalho da Corregedoria
Geral da RFB - São Paulo - janeiro/2010 a
dezembro/2010.
Grupo Especial de Fiscalização da DIFIS/
SRRF/8ªRF: de janeiro/2010 até a
presente data.
OPERAÇÕES FISCAIS
Participação em diversas operações durante
os 32 (trinta e dois) anos e meio no cargo,
com atuação em fiscalização de: ISTR; IRRF;
IUM; IRPF; IRPJ; Contribuições Sociais,
combate ao contrabando/descaminho,
combate aos crimes praticados por agentes
públicos. Com destaque para as operações:
Grandes Lagos; Observatório, Dubai e
Paraíso Fiscal.
EXPERIÊNCIA SINDICAL
UNAFISCO – Resec de Ribeirão Preto:
Secretário de Administração e de
Comunicação: 01/06/1990 a 31/05/1992;
Presidente: 01/06/1992 a 31/05/1994
SINDIFISCO – DS/Ribeirão Preto:
Fundador do Sindicato em 1989;
Vice-presidente: 15/07/1991 a 14/07/1993;
Vice-presidente: 15/07/1993 a 14/07/1995;
Presidente: 20/07/1995 a 18/07/1997;
Presidente: 01/08/2007 a setembro/2008;
Presidente: 01/01/2014 a 31/12/2015

JOSETE VIGNOLLE
1ª VICE - PRESIDÊNCIA
PELOTAS / RS

TORQUATO FERNANDO LIMA
2ª VICE-PRESIDÊNCIA
BRASÍLIA / DF

ADRIANO CÔRREA
SECRETARIA GERAL
ESPÍRITO SANTO / ES

Josette Vignolle da Silva é natural de Pelotas – RS. Graduada
em Direito, ingressou no cargo de Fiscal de Contribuições
Previdenciárias em 1998. É lotada na Secretaria de
Previdência – SPREV/MF onde exerce as atribuições de
auditoria dos Regimes Próprios de Previdência Social. Foi
Diretora de Assuntos Jurídicos, Vice-Presidenta e Presidenta
da Delegacia Sindical do Sindifisco Nacional em Pelotas. Na
atual gestão, integra o Comitê de Comunicação da DS. É
representante suplente da DS – Pelotas junto ao Conselho
Municipal de Saúde e realiza trabalho voluntário como
Educadora Previdenciária.
Sócia-fundadora do Instituto Justiça Fiscal de
Porto Alegre-RS.

Torquato Fernando Lima é formado em Administração
pela FGV / RJ. Começou a carreira de Auditor-Fiscal em
1971. Na Receita foi Coordenador-Geral de Programação e
Logística, Coordenador-Geral de Programação e Avaliação,
Chefe de Coordenadoria Técnica - Área Orçamentária
e Financeira, entre outros. Também foi Secretário de
Administração do Governo do Distrito Federal, CoordenadorGeral de Planejamento da Subsecretaria de Planejamento e
Orçamento do Ministério da Indústria, Comércio e Turismo,
Coordenador-Geral de Serviços Gerais e Secretário de
Recursos Humanos da Secretaria de Administração do MF e
Assessor do Ministro da Fazenda. Também já foi Membro do
Conselho de Administração e Conselho Fiscal da ASSEFAZ .

Adriano Côrrea é natural de Vitória - ES. Graduado em
Economia e Direito pela UFES/ES. Ingressou na Receita
Federal como Auditor-fiscal em 1997. No cargo já atuou no
SEORT, SEFIS e desde 2010 é lotado na SEFIA/ALF em Vitória.
Com longa atuação Sindical, foi Presidente da DS/Espírito
Santos e da DS/Vitória, onde também já ocupou a Secretariageral, Diretoria de Assuntos Jurídicos e atualmente ocupa a
Diretoria de Finanças. Integrou o CNM em 2006. 2008 e 2012.
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LAUREL GILBERTO MARTINS
DIRETOR SECRETÁRIO
MARINGÁ / PR

ROBERTO DUARTE ALVAREZ
DIR. DE ADMINISTRAÇÃO
E FINANÇAS
FLORIANÓPOLIS / SC

HÉLIO BERTI
1ª DIRETORIA-ADJUNTA DE
ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
GOIÂNIA / GO
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Laurel Gilberto Martins tem formação em Economia e
ingressou no cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal
do Brasil em 2006. É lotado na DRF Maringá – PR. Na vida
sindical já foi Secretário-Geral e Vice-Presidente da DS Rio
Grande/Chuí.
Integrou o Comando Nacional de Mobilização em 2008. Foi
Delegado no Congresso de Unificação em 2009 e Delegado
nos CONAFs 2008, 2010 e 2012.

Roberto Duarte Alvarez é Bacharel em Ciências Contábeis,
Especialização em Direito Tributário (incompleto).
Ingressou na Receita Federal em 1991 e está lotado na DRF
Florianópolis. Como Auditor-Fiscal já foi Superintendente
em São Paulo e atua na área Fiscalização de Maiores
Contribuintes.
Na atuação sindical foi Presidente da DS Guarulhos; Membro
das Mesas Diretoras do Conselho de Delegados Sindicais e
CONAF;
Presidente da DS Florianópolis e Membro da Comissão
Permanente de Orçamentos do CDS.

Hélio Berti formou-se em Ciências Contábeis pela
Universidade Federal do Paraná. Atuou como Agente Fiscal
de Rendas 3 no Paraná, Técnico do Tesouro Nacional da RFB,
Auditor Fiscal de Tributos Estaduais do Estado de Rondônia
e em 1997 ingressou na Receita Federal do Brasil no cargo de
Auditor-Fiscal.
Na área sindical foi Presidente do SINDAFISCO – Sindicato
dos Auditores de Tributos Estaduais do Estado de Rondônia e
Diretor de Assuntos Parlamentares do UNAFISCO SINDICAL
nas gestões de 1999/ 2001 e 2001/2003.

JOÃO LUIZ DOS SANTOS
2ª DIR. ADJUNTA DE
ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TERESINA / PI

ISAC FALCÃO
DIRETORIA DE ASSUNTOS
JURÍDICOS
BELO HORIZONTE / MG

SEBASTIÃO AFONSO DE MATTOS
1ª DIRETORIA DE ASSUNTOS
JURÍDICOS
LONDRINA / PR

João Luiz dos Santos é Bacharel em Ciências Contábeis e PósGraduado em Contabilidade. Ingressou no cargo de AuditorFiscal em 1997. Na Receita atuou como Delegado da DRF/CXMA; Chefe da seção de Tributação da DRF/PI; Chefe do CAC
da DRF/PI; Chefe da Seção de Fiscalização da Aduana DRF/PI.
Hoje está aposentado do cargo de Auditor.
Com vasta experiência sindical, João Luiz foi Presidente da
DS Piauí em três mandatos consecutivos, de 2008 a 2014.
Também foi Membro do Conselho Curador de Assuntos
Jurídicos; Membro da Comissão Permanente de Orçamento
do CDS; Membro da Comissão Organizadora do CONAF por
duas vezes. Atualmente é membro titular do Conselho Fiscal
Nacional do Sindifisco Nacional, período 2016 – 2018.

Nascido em Belo Horizonte, formou-se em Direito, em 2001,
na Universidade Federal da UFMG. Ingressou no INSS como
Auditor-Fiscal em 2004, na fiscalização de pessoa jurídica em
Brasília. Foi instrutor de Audig, SAFIS e AUDPREV. Orientou
monografias de Procuradores Federais na especialização
em Direito Previdenciário da UnB. Foi diretor Jurídico da
Fenafisp, compôs a mesa do congresso de unificação da
Fenafisp com o Unafisco Sindical e integrou a primeira
comissão eleitoral nacional do Sindifisco Nacional. Compôs
a equipe do ContÁgil. Atualmente trabalha no Serviço de
Fiscalização de Maiores Contribuintes da 6a Região Fiscal,
cursa o LLM em Direito Societário da FGV e é diretor jurídico
da DS BH.

Sebastião Afonso de Mattos é graduado em Ciências
Econômicas e Direito. Entrou na Receita Federal no concurso
de 1980. Como Auditor-Fiscal exerceu a função de Chefe
Substituto da Seção de Fiscalização DRF/Foz do Iguaçu/
PR nos anos de 1985/1988, Chefe Substituto da Seção de
Fiscalização DRF/ Foz do Iguaçu/PR nos anos de 1988/1990
e Chefe da Divisão de Tributação da DRF Londrina/PR entre
1990/1991. Aposentou-se em 1995.
Na vida sindical foi representante da 9ª Região no CCAJ
2010/2014.
Atualmente exerce a atividade de advogado em Londrina.
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EUSTÓRGIO LUÍS ALVES GUIMARÃES
2ª DIR. DE ASSUNTOS JURÍDICOS
BELÉM / PA

NORY CELESTE
DIRETORIA DE DEFESA
PROFISSIONAL
RIO GRANDE / RS

LEANDRO FERRARI
DIRETORIA-ADJUNTA DE
DEFESA PROFISSIONAL
CAXIAS DO SUL / RS
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Eustórgio Guimarães é Bacharel em Administração, Direito
e Ciências Contábeis. Possui diversas especializações, entre
elas Direito Tributário, Administração Financeira e Mercado
de Capitais. Na Receita Federal, onde ingressou em 1983,
já realizou atividades nas áreas de: arrecadação, atividades
especiais e fiscalização, exercendo atividades internas,
externas e chefias de Setores. Está aposentado desde 2012.
Nas atividades sindicais e associativas foi representante
do Pará na UNACAF, Membro do Conselho Fiscal-Suplente
na Unafisco Nacional, Membro do Conselho Curador da
Ação dos 28% no Sindifisco Nacional e Membro do Conselho
Curador Jurídico do Sindifisco Nacional. No Pará foi Membro
da Diretoria Provisória da UNAFISCO Sindical, Diretor
de Pesquisas e Assuntos Técnicos, Diretor-Secretário de
Assuntos Jurídicos e Estudos Técnicos, Diretor-Secretário de
Assuntos Jurídicos, Diretor-Secretário de Assuntos Jurídicos
e Diretor-Suplente.

Nory Celeste é graduada em Engenharia Agrícola. Ingressou
na Receita Federal em 1995. Desde então atuou por 17 anos
na DRF Rio Grande, 6 anos na DRF Uruguaiana; também foi
Delegada-Adjunta na DRF Uruguaiana.
Com larga experiência sindical, foi 2ª vice-presidente do
Unafisco Sindical, Diretora de Defesa Profissional do Unafisco
Nacional, Presidente, Vice-presidente e Secretária-geral da DS
Rio Grande em várias gestões e Presidente da DS Uruguaiana.

Leandro Ferrari é formado em Engenharia elétrica e Direito.
Começou a carreira de Auditor-Fiscal em 2006. Na RFB atuou
na fiscalização aduaneira de zona primária e secundária e
fiscalização de PIS/COFINS e IPI.
Sua atuação sindical inclui a representação sindical na IRF
São Borja, atuações em CDS e Plenárias como delegado eleito
pela DS Uruguaiana. Leandro também foi Presidente da DS
Caxias do Sul entre 2012 e 2015 e atualmente está na VicePresidência também da DS Caxias do Sul.

MARCELO LETTIERI SIQUEIRA
DIRETORIA DE ASSUNTOS
TÉCNICOS
FORTALEZA / CE

DÃO REAL PEREIRA DOS SANTOS
DIRETORIA-ADJUNTA DE
ESTUDOS TÉCNICOS
PORTO ALEGRE / RS

CARLOS JOSÉ DE OLIVEIRA
DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO
CURITIBA / PR

Marcelo Lettieri é graduado em Engenharia MecânicaAeronáutica pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica
– ITA e tem Mestrado e Doutorado em Economia pela
Universidade Federal de Pernambuco. É professor
colaborador e pesquisador da UFC e professor convidado
da FGV Manegement da Fundação Getúlio Vargas. Além de
pesquisador do CNPQ na área de economia.
Premiado nos concurso de Monografias do Tesouro Nacional
(1º Lugar em 2002 e 2º Lugar em 2004), concurso do Centro
Interamericano de Administrações Tributárias – CIAT (2º
lugar em 2005), concurso do IPEA/CAIXA (Menção Honrosa
em 2004 e 2º lugar em 2005), Prêmio do V Encontro de
Economia do Ceará em Debate (1º Lugar em 2009) e Prêmio
de Criatividade e Inovação da RFB (2º Lugar em 2012).
Na área sindical foi 2º Vice-Presidente da DS/Ceará do
Unafisco Sindical e é atual 2º Vice-Presidente da DS/Ceará do
Sindifisco Nacional.

Dão Real é graduado em Geologia pela Unisinos, com
pós-graduação em Engenharia de Recursos Hídricos e
Saneamento Ambiental, ênfase em hidrogeologia, pela
Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
Ingressou na Receita Federal como Auditor-Fiscal em 1995.
Na instituição trabalhou na Superintendência da 10ªRF e hoje
é lotado na Inspetoria da Receita Federal em Porto Alegre.
Na área sindical foi secretário e vice-presidente da DS do
Sindifisco em Porto Alegre, colaborador na área de estudos
técnicos do UNAFISCO Sindical e Conselheiro do Conselho
Curador do UNAFISCO SAÚDE.
É membro fundador e Diretor do Instituto de Justiça
Fiscal – IJF.

Carlos é graduado em Economia. Possui Pós-Graduação
em Marketing Empresarial pela Universidade Federal do
Paraná e em Direito Público pela Universidade Federal de
Santa Catarina.
Desde 2001 é Auditor-Fiscal, tendo passado pela área de
Arrecadação na DRF Foz do Iguaçu, Ponta Grossa/PR e na
Superintendência da 9ªRF. Foi responsável pelo
Programa Nacional de Educação Fiscal no Paraná e instrutor
nos cursos de formação de auditores e analistas nas matérias
de Arrecadação, Atendimento ao Contribuinte e Educação
Fiscal, pela ESAF. Atualmente exerce mandato de julgador na
DRJ Curitiba.
É Diretor de Assuntos Jurídicos e Estudos Técnicos da
Delegacia Sindical de Curitiba e participou com teses
temáticas nos Conaf de 2006, 2012 e 2017.
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PAULO GIL HOLCK INTROÍNI
DIRETORIA-ADJUNTA DE
COMUNICAÇÃO SOCIAL
CAMPINAS / SP

LUIZ FERNANDO DEL�PENHO
DIRETORIA DE ASSUNTOS DE
APOSENTADORIA E PENSÕES
RIO DE JANEIRO / RJ

ANTÔNIO AUGUSTO BIANCO
DIRETORIA -ADJUNTA DE ASSUNTOS
DE APOSENTADORIA E PENSÕES
BELO HORIZONTE / MG
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Bacharel em Ciências Contábeis, Especialista em Economia
do Trabalho e Sindicalismo e Mestrando em Desenvolvimento
Econômico pela Unicamp.
Atuou na RFB na área de fiscalização, tendo passado pelas
DRFs Foz do Iguaçu (PR), Osasco (SP) e Campinas (SP).
Foi Presidente do Unafisco Sindical por dois mandatos; VicePresidente de 1995 a 1997; Diretor de Assuntos Parlamentares
do Unafisco Sindical; Presidente da DS Campinas-Jundiaí,
onde também assumiu outros cargos de diretoria.

Formado em Ciências Econômicas e em Ciências Jurídicas,
ingressou na Receita Federal em 1981. Atuou na Alfândega
do Porto de Santos e do Porto do Rio de Janeiro, Delegacia da
RFB no Rio de Janeiro e Superintendência Regional da 7ª RF.
Participou da coordenação regional do Programa Imposto de
Renda (PIR) – 1995 a 2012, sendo Supervisor Regional do PIR
nos últimos anos. Está aposentado desde 2012.
No sindicato representou a DS Rio de Janeiro em diversas
Plenárias, sendo eleito delegado de todos os CONAF desde
2000, foi delegado também no Congresso da Unificação dos
Sindifisp/Fenafisp com o Unafisco Sindical e Conselheiro do
CCAJ para diversos mandatos. Eleito no CONAF 2017 para
compor a Mesa Diretora e para a Comissão de Sistematização.
É Diretor Jurídico da DS Rio de Janeiro pela segunda vez.

Antônio Augusto Bianco é Bacharel em Administração de
empresas e Direito. Ingressou na Receita Federal do Brasil
em 1977. No cargo trabalhou na Fiscalização de IRPF, IRPJ,
grupos especiais de fiscalização; julgamento de processo
fiscal (Seção de Tributação) e área aduaneira. Foi chefe da
seção de fiscalização na DRF Divinópolis e Juiz de Fora.
Desde 1982 é bastante atuante na área sindical. Foi
representante de Juiz de Fora da Unafisco Associação;
participou da criação do Sindicato Nacional; foi Presidente da
DS Juiz de Fora por três mandatos. É atual Diretor Secretário
da DS Belo Horizonte.

MARIA ANGÉLICA VIVAS BARRETO
DIRETORIA DO PLANO DE SAÚDE
RIO DE JANEIRO / RJ

FERNANDO FREIRE MAGALHÃES
DIRETORIA-ADJUNTA DO
PLANO DE SAÚDE
PORTO ALEGRE / RS

ROBERTO BOCCACIO PISCITELLI
DIRETORIA DE ASSUNTOS
PARLAMENTARES
BRASÍLIA / DF

Maria Angélica é formada em Geologia pela UFRJ e entrou
na Receita pelo concurso de 1981. Na instituição atuou
em diversas áreas na SRRF/7ª RF, como a auditoria de
arrecadação bancária, assessoria especial para automação
e informatização dos processos de trabalho e assessoria
especial de gabinete, onde também exerceu a coordenaçãogeral dos eventos internacionais. Também atuou no CIEF
(atual COTEC), DRJ/RJ, ALF/Vitória e IRF/RJ.
Tem larga experiência sindical. Fez parte do Comando
Nacional de Mobilização de 1989. Foi diretora de Defesa
Profissional nas duas primeiras Diretorias Executivas
Nacionais do Unafisco Sindical, quando foi criado o Unafisco
Saúde. Foi diretora e apoiadora da DS Rio de Janeiro.
Participou de diversos Comandos Locais de Mobilização e de
várias equipes de trabalho parlamentar.

Fernando Freire Magalhães é formado em Engenharia
Elétrica pela USP.
Ingressou na Receita Federal do Brasil em 1997. Desde então
atou na área de fiscalização na DRF São Luís MA, até 2006 e
hoje integra o Escritório de Corregedoria - Escor10.
No sindicato foi Diretor Adjunto e Conselheiro Curador do
Plano de Saúde; Presidente da DS Maranhão e Vice-Presidente
da DS Porto Alegre.

Roberto Piscitelli é graduado em Ciências Contábeis e
Economia, com especialização em Política e Administração
Tributária; Administração Econômica e Financeira (Univ.
Paris I/ Sorbonne); mestrado em Administração Pública;
créditos de doutorado de 3º ciclo, em Economia do
Desenvolvimento (Univ. Paris I/Sorbonne).
Ingressou na Receita Federal em 1976. Sua última lotação na
ativa foi na DRF Brasília. Atualmente atua como Consultor
Legislativo da Câmara dos Deputados (coord. área de
Finanças Públicas); bancas de concursos públicos; professor
em cursos de pós-graduação; perícias contábeis e econômicas
(TJDF); além de ser membro de conselhos editoriais. Na
área sindical foi Ex-presidente do Conselho Regional de
Economia e do UNAFISCO Nacional. Atualmente, membro
dos Conselhos Federal e Regional de Economia do DF.

21

DELMAR JOEL RODRIGUES EICH
DIRETORIA-ADJUNTA DE
ASSUNTOS PARLAMENTARES
CURITIBA / PR

PAULO DINIZ D’ÁVILA
DIRETORIA DE RELAÇÕES
INTERNACIONAIS E INTERSINDICAIS
JOINVILLE / SC

MARIA BEATRIZ FERNANDES
BRANCO (BIA)
DIRETORIA DE DEFESA DA JUSTIÇA
FISCAL E DA SEGURIDADE
SÃO PAULO / SP
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Delmar Joel é formado em Administração de empresas
pela PUC/RS.
Na RFB, onde ingressou em 1987, atuou no serviço de
orientação e análise tributária – SEORT DRF Curitiba,
foi Superintendente Estadual do INSS/RS e Chefe de
equipe fiscal.
Nas atividades sindicais e associativas foi Presidente DS
Curitiba; Diretor e Vice-Presidente da DS Curitiba; Presidente
e Diretor do SINDIFISP/RS; Membro do Conselho de
Representantes da FENAFISP; Vice-Presidente da FENAFISP;
Convencional eleito pelo Rio Grande do Sul nas Convenções
da ANFIP (1993, 1995, 1997, 1999 e 2001).

D’ávila como é mais conhecido pelos colegas, é Bacharel em
em Ciências Sociais pela UFRGS.
Ingressou na carreira em 1993 como Fiscal de
Contribuições Previdenciárias. Sempre atuou na
fiscalização, exercendo a atividade em Novo Hamburgo, Porto
Alegre e Joinville.
Na área sindical já foi Presidente do SINDIFISP/RS; Diretor da
FENAFISP e Presidente da DS Joinville.
Atualmente faz parte da coordenação do Observatório Social
de Joinville.

Maria Beatriz, a Bia, possui Licenciatura em Desenho, Artes
Plásticas, Educação Artística, Pedagogia e Direito.
Ingressou na carreira em 1987 no IAPAS. Atuou na
fiscalização em empresas; ocupou diversos cargos na
administração, entre os quais o de Gerente Regional, Chefe
do Serviço de Arrecadação, Delegada da Receita Federal do
Brasil – Previdenciária, Coordenadora do Grupo Especial de
Fiscalização na DEFIS/SPO.
Possui também larga experiência sindical, tendo sido Diretora
Jurídica do Sindifisp/SP; Diretora de Estudos e Publicações e
Diretora Administrativa da Fundação Anfip;
Vice-presidente de Assuntos Jurídicos da Apafisp (20112015); Vice-Presidente de Finanças da Apafisp (2015); VicePresidente Executiva da Apafisp (2017) e Presidente do
Conselho Executivo da Apafisp (2018).

Renato Albano possui graduação em Matemática e Direito.
Ingressou no cargo em 1987.
Na Receita Federal do Brasil atuou na área de fiscalização
desde que assumiu o cargo
até 1995. Hoje sua atuação é na área de julgamento.
Sua atuação sindical inclui a presidência do SINDIFISPSP(2001/2003) e FENAFISP (2005/2007).
RENATO ALBANO JÚNIOR
DIRETORIA SUPLENTE
SÃO PAULO / SP

TIAGO BARBOSA DE PAIVA ALMEIDA
(TIAGUINHO)
DIRETORIA SUPLENTE
SÃO PAULO / SP

OLAVO PORFÍRIO CORDEIRO
DIRETORIA SUPLENTE
RIO DE JANEIRO / RJ

Tiaguinho tem Bacharelado em Ciências Sociais pela
Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ingressou no cargo
em 2006 e está lotado na Demac SP-Delegacia Especial de
maiores contribuintes.
Sua atuação na RFB inclui passagem pela DRF Brasília; Deain
- Delegacia Especial de Assuntos internacionais; Demac SP
-Delegacia Especial de maiores contribuintes, de 2010
até hoje.
Também foi Instrutor de ContÁgil pela COPES e Instrutor de
ContÁgil pelo Gremad 8ªRF.

Olavo Porfírio Cordeiro é formado em Filosofia e Lógica
pela Sorbonne, Paris / França e possui Pós-Graduação
pela FGV-Brasília.
Ingressou na carreira de Auditor-Fiscal em 1978. Teve
atuação na IRF Parnaíba (PI), IRF São Sebastião (SP), IRF Rio
de Janeiro (RJ),
DRF Presidente Prudente (SP) e DRF Brasília. Atuou também
na Assessoria Especial de Modernização da Receita Federal e
na DRF Brasília.
Foi Presidente da Unafisco Regional de Brasília; foi um dos
fundadores do sindicato nacional, ocupando a segunda vicepresidência no seu segundo mandato; além de participar
como colaborador na área parlamentar em outras gestões.
Foi também Presidente da DS São Sebastião e membro da
diretoria da DS Rio de Janeiro em várias gestões.
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CHAPA 2 - SINDICATO DE VERDADE
CARGO

NOME

DS

PRESIDÊNCIA

FRANCISCO CÉSAR DE OLIVEIRA SANTOS (CHICO CÉSAR)

Ribeirão Preto/SP

1ª VICE-PRESIDÊNCIA

JOSETE VIGNOLLE DA SILVA

Pelotas/RS

2ª VICE-PRESIDÊNCIA

TORQUATO FERNANDO LIMA

Brasília/DF

SECRETARIA GERAL

ADRIANO LIMA CORRÊA

Espírito Santo

DIRETOR SECRETÁRIO

LAUREL GILBERTO MARTINS

Maringá/PR

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

ROBERTO DUARTE ALVAREZ

Florianópolis/SC

1ª DIRETORIA-ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

HÉLIO BERTI

Goiânia/GO

2ª DIRETORIA-ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

JOÃO LUIZ DOS SANTOS

Teresina/PI

DIRETORIA-ADJUNTA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

ISAC MORENO FALCÃO SANTOS

Belo Horizonte/MG

1ª DIRETORIA-ADJUNTA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

SEBASTIÃO AFONSO DE MATTOS

Londrina/PR

2ª DIRETORIA-ADJUNTA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

EUSTÓRGIO LUIZ ALVES GUIMARÃES

Belém/PA

DIRETORIA DE DEFESA PROFISSIONAL

NORY CELESTE SAIS DE FERREIRA

Rio Grande/RS

DIRETORIA-ADJUNTA DE DEFESA PROFISSIONAL

LEANDRO FERRARI

Caxias do Sul/RS

DIRETORIA DE ESTUDOS TÉCNICOS

MARCELO LETTIERI SIQUEIRA

Fortaleza/CE

DIRETORIA-ADJUNTA DE ESTUDOS TÉCNICOS

DÃO REAL PEREIRA DOS SANTOS

Porto Alegre/RS

DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

CARLOS JOSÉ DE OLIVEIRA

Curitiba/PR

DIRETORIA-ADJUNTA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

PAULO GIL HOLCK INTROÍNI

Campinas/SP

DIRETORIA DE ASSUNTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES

LUIZ FERNANDO SANTOS DEL-PENHO

Rio de Janeiro/RJ

DIRETORIA-ADJUNTA DE ASSUNTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES

ANTÔNIO AUGUSTO BIANCO

Belo Horizonte/MG

DIRETORIA DO PLANO DE SAÚDE

MARIA ANGÉLICA VIVAS BARRETO

Rio de Janeiro/RJ

DIRETORIA-ADJUNTA DO PLANO DE SAÚDE

FERNANDO FREIRE MAGALHÃES

Porto Alegre/RS

DIRETORIA DE ASSUNTOS PARLAMENTARES

ROBERTO BOCACCIO PISCITELLI

Brasília/DF

DIRETORIA-ADJUNTA DE ASSUNTOS PARLAMENTARES

DELMAR JOEL RODRIGUES EICH

Curitiba/PR

DIRETORIA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS E INTERSINDICAIS

PAULO DINIZ D'ÁVILA

Joinville/SC

DIRETORIA DE DEFESA DA JUSTIÇA FISCAL E DA SEGURIDADE

MARIA BEATRIZ FERNANDES BRANCO (BIA)

São Paulo/SP

DIRETORIA SUPLENTE

RENATO ALBANO JUNIOR

São Paulo/SP

DIRETORIA SUPLENTE

TIAGO BARBOS A DE PAIVA ALMEIDA (TIAGUINHO)

São Paulo/SP

DIRETORIA SUPLENTE

OLAVO PORFÍRIO CORDEIRO

Rio de Janeiro/RJ

É HORA DE
FAZER A
MUDANÇA
DE VERDADE.
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