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MeNSAGeM AOS
AUDITORES-FISCAIS

Prezado auditor, prezada auditora, meu nome é Kleber cabral e estou à frente do novo rumo, um 
grupo de colegas extremamente comprometidos com os valores que sempre fizeram do cargo de 
auditor-Fiscal da receita Federal do brasil um dos mais prestigiados da república.

aceitei a missão de me candidatar à presidência da den atendendo ao pedido de muitos colegas 
e amigos, de diferentes locais, preocupados, assim como eu, com o estado de desesperança que 
tomou conta de muitos auditores-Fiscais país afora.

muitos serão os desafios. Às incertezas políticas e econômicas do país, somam-se problemas inter-
nos da receita Federal e do nosso próprio cargo, além de inúmeros adversários externos. muitos 
não compartilham mais do orgulho de ser auditor-Fiscal, que todos nós sentimos quando fomos 
aprovados em um dos concursos públicos mais difíceis do país.

somos cotidianamente rebaixados por uma cúpula que executa fiel e acriticamente a política tribu-
tária do governo de plantão e que, além de afastar a receita Federal de sua missão como órgão de 
estado, milita fortemente contra a valorização do auditor-Fiscal.

nesse cenário, o relacionamento estreito entre a atual direção do sindifisco nacional e a admi-
nistração da rFb trouxe inexorável perda de credibilidade junto aos filiados. o sindifisco nacional 
abandonou por completo sua capacidade crítica, e tornou-se refém dos resultados da campanha 
salarial, acentuando as divisões internas da nossa classe.

nesses últimos anos nos sabotamos de forma contínua. entrávamos divididos em uma assembleia, e 
saíamos dela ainda mais desunidos, cada um trilhando o caminho que bem entendia. Precisamos de 
lideranças capazes de dar um basta a essa guerrilha interna, e devolver aos auditores a esperança. 

o nosso primeiro e maior desafio será restaurar a unidade da nossa classe em torno de eixos e for-
mas de atuação que promovam a solidariedade e o apoio mútuo entre grupos de interesse aparen-
temente díspares. a chapa 3, noVo rumo, tem essa virtude, pois é composta por auditores-Fiscais 
representativos dos diversos segmentos da classe, com capacidade de superar diferenças e buscar 
objetivos comuns. a aposta na divisão novos x aposentados, bônus x subsidio não nos levará a lugar 
algum.

defenderemos o resgate da Paridade, sem tergiversar. não se trata apenas de um direito constitu-
cional, mas de um dever estatutário e moral das lideranças sindicais para com os aposentados e apo-
sentáveis, e seus pensionistas. ao mesmo tempo, precisamos ter a clareza de que hoje existem três 
regimes previdenciários (paridade, média e rPc/Funpresp). Portanto, é fundamental que os mais anti-
gos apóiem os novos nas suas demandas específicas, a exemplo das regras para a progressão, que os 
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novos defendam os direitos dos mais antigos e que todos, indistintamente, trabalhem pela valorização 
do nosso cargo, pelas garantias e prerrogativas, pelo exercício pleno da nossa condição de autoridade.

o novo rumo compartilha a visão de que a atuação sindical deve ser focada nas questões corpora-
tivas, que já são muitas e complexas. não desejamos o retorno daquele sindicato voltado às bandei-
ras sociais, aos interesses difusos da sociedade, com forte viés ideológico.

Vamos buscar a legitimação social exclusivamente nas questões atinentes à nossa atuação como 
autoridades tributárias e aduaneiras, como protagonistas nos assuntos em que temos reconhecida 
expertise, com um trabalho sério e concatenado entre assessoria de imprensa, estudos técnicos, 
parlamento e eventos acadêmicos, de forma a consolidar e difundir uma imagem positiva do cargo 
junto à sociedade. Para tanto, é imprescindível atuar com absoluta independência em relação à 
administração da receita Federal, fazendo as críticas pertinentes a toda e qualquer medida que 
diminua a nossa condição de autoridade e reduza o papel da receita Federal como órgão de estado.

Precisamos recuperar a confiança de cada auditor-Fiscal na sua entidade sindical, a certeza de que 
seremos capazes de lutar pela nossa condição plena de 

autoridade, por uma remuneração compatível com 
a complexidade e responsabilidade de nossas atri-
buições, para que todos nós tenhamos novamente 
orgulho de sermos auditores Fiscais da receita Fe-
deral!

nas próximas páginas, apresento os candidatos do 
novo rumo e as propostas pelas quais nos empe-
nharemos, dia e noite, nos próximos três anos. Peço 
que você analise criteriosamente a equipe e reflita 
sobre as propostas.

se você concorda com essa visão, compartilhe e 
nos ajude a construir o novo rumo!

Muito Obrigado!
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1. APReSeNTAÇÃO de UM
NOVO RUMO

o novo rumo nasceu a partir de um desejo que vem 
ganhando corpo e consistência entre os auditores-Fis-
cais: a construção de um novo modelo para a condu-
ção do sindifisco nacional.

nos últimos tempos, o protagonismo do nosso sindi-
cato vem sendo paulatinamente obscurecido por um 
inaceitável atrelamento à administração da receita 
Federal, o que tem cerceado a sua autonomia crítica 
e corroído a sua credibilidade para se posicionar de 
forma técnica e isenta. criou-se uma relação de de-
pendência que, somada à complexidade do cenário 
político que o brasil atravessa e à fragmentação dos 
interesses da classe, está no cerne do impasse a que 
chegamos - com o descumprimento quase integral 
pelo governo dos compromissos firmados conosco em 
mesa de negociação. 

no outro extremo dessa posição, estão correntes que 
defendem um sindicato de viés fortemente ideológico, 

alinhado a bandeiras sociais que extrapolam os limites 
da defesa corporativa e das matérias de expertise e 
competência dos auditores-Fiscais. Para tais segmen-
tos, o foco de atuação do sindifisco nacional deveria 
se expandir indefinidamente para abarcar interesses 
difusos da sociedade.

diante desse cenário, o novo rumo apresenta à classe 
uma proposta alternativa: defendemos uma atuação 
equilibrada e transparente, centrada na valorização do 
cargo, fundamentada em diálogo e negociação, sem, 
contudo, abrir mão de medidas de força que se mos-
trem necessárias à garantia dos direitos dos audito-
res-Fiscais, preconizando sempre um posicionamento 
independente em relação à administração da receita 
Federal, ao governo e a correntes ideológicas.

aspiramos à formação de uma direção pautada pe-
los princípios insculpidos no estatuto do sindifisco 
nacional, pelo fortalecimento da autoridade do audi-



7

Plataforma de Campanha

tor-Fiscal e pela urgência em estabelecer uma forma 
diferente de atuação corporativa, capaz de alavancar 
intensa e permanente interação com a classe.

Formamos uma equipe composta por auditores-Fis-
cais provenientes de diversos estados e representa-
tivos dos diversos segmentos da classe - desde aque-
les oriundos dos últimos concursos a aposentados, 
passando por ativos com larga experiência no cargo 
- e acreditamos que o sindifisco nacional deve con-
ceber caminhos de atuação que reflitam o benefício 
comum, combatendo a pulverização de interesses a 
que temos assistido internamente e construindo vias 
de convergência e conciliação.

manifestamos nosso compromisso com o resgate do 
protagonismo técnico do cargo, por intermédio de 
ações junto à imprensa, ao meio acadêmico, às demais 
instâncias do Poder Público e à sociedade civil, sempre 
na defesa de um sistema tributário mais republicano, 
de um sistema de seguridade social mais justo e de 
uma aduana mais respeitada.

nosso propósito é atuar em estreita sintonia com 
os anseios da classe, através de um relacionamento 
aberto e transparente. entendemos como imprescin-
dível a modernização do sindicato e a sua presença 
ativa na vida dos filiados, inclusive por meio das novas 
tecnologias e mídias sociais, permitindo o acompa-
nhamento contínuo do trabalho dos representantes e 
a interação crítica e colaborativa no cotidiano da di-
retoria executiva nacional.

a valorização da autoridade do auditor-Fiscal depende 
de todos nós, da postura e das decisões tomadas no 
dia a dia do exercício das nossas atribuições e prerro-
gativas, mas não temos dúvida de que o sindicato pode 
e deve ser o fio condutor desse processo, que implica 
mudanças culturais e a assunção de grandes respon-
sabilidades individuais e coletivas, mas que, uma vez 
concluído, certamente conduzirá o cargo e a receita 
Federal a um novo patamar no arcabouço das institui-
ções brasileiras.

Defendemos uma 

atuação equilibrada 

e transparente, 

centrada na 

valorização do cargo, 

fundamentada 

em diálogo e 

negociação, sem, 

contudo, abrir mão 

de medidas de força 

que se mostrem 

necessárias à 

garantia dos direitos 

dos Auditores-Fiscais.

“
“
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três eixos irão balizar a atuação do novo rumo à frente da diretoria executiva nacional: “Valorização do cargo 
e da autoridade do Auditor-Fiscal”, “Independência em relação à Administração da Receita Federal” e “Re-
desenho da estrutura e da forma de atuação do sindicato”. a partir desses vetores, tecemos o conjunto de 
propostas e ideias que servirá de diretriz para o nosso projeto.

2.1 - Valorização do Cargo e da 
Autoridade do Auditor-Fiscal
a valorização e o fortalecimento do cargo e da auto-
ridade do auditor-Fiscal são condições fundamentais 
para o resgate do protagonismo e da credibilidade da 
nossa instituição como órgão essencial de estado, bem 
como para a construção e consolidação de um sistema 
tributário mais afinado com os princípios constitucio-
nais e a vontade soberana da população brasileira. 

não é esta, portanto, uma pauta estritamente corpo-
rativa, mas sim algo que caminha lado a lado com o 
interesse da nação. o enfraquecimento da autoridade 
do auditor-Fiscal vulnera princípios e finalidades do 
sistema tributário nacional, comprometendo alguns 
dos maiores desígnios da carta constitucional.

essa constatação não deve ser enfatizada e demonstra-
da apenas para o público externo, para os que lidam dia-
riamente com a receita Federal. deve, sobretudo, ser 
disseminada e inserida na cultura da nossa própria casa 
e, ainda mais, entre os integrantes da classe. auditores-
Fiscais são peças-chave para o desenvolvimento equili-
brado da nação.

em razão de uma série de eventos, especialmente as con-
secutivas frustrações com a postura negligente do go-
verno, da administração do órgão e do próprio sindicato, 
nossa classe se fragmentou de maneira inédita, fazendo 

surgir grupos com interesses antagônicos, em detrimen-
to da visão global e orgânica de valorização do cargo. as 
múltiplas divisões internas propiciaram o surgimento de 
percepções turvas e parciais dos caminhos que podem le-
var ao reconhecimento pleno da nossa autoridade.

tais circunstâncias têm fragilizado não apenas o cargo, 
mas a própria receita Federal, razão pela qual recen-
temente temos visto, em várias frentes, a intensifica-
ção das investidas contra os auditores-Fiscais e contra 
o próprio órgão. urge, pois, um reagrupamento, uma 
reunificação de todos os auditores-Fiscais, para fazer 
frente a esse contexto hostil e combater o avanço do 
processo de erosão da nossa autoridade.

PAUTAS DE VALORIzAÇÃO

tratamos a temática da valorização do cargo e da autori-
dade sob duas óticas complementares, conforme já são 
atualmente designadas pela classe: pautas remunerató-
ria e não remuneratória.

os auditores-Fiscais já tiveram ao longo do tempo diver-
sos formatos remuneratórios. com exceção do período 
de 2008-2016, no qual a remuneração se deu sob a for-
ma de subsídio, o formato prevalente foi o vencimento 
básico seguido de uma ou até duas gratificações (raV, 
GeFa, Gdat, Gat, GiFa).

é fundamental esclarecer que quando se iniciou a ne-
gociação que culminou no acordo de 2008, o subsídio 

2. NOSSOS eiXOS
DE ATUAÇÃO
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era pago a poucas carreiras (magistratura, ministério 
Público, aGu e Polícia Federal). o subsídio representava, 
naquele momento, uma forma de distinção em relação 
às demais carreiras do serviço público. ainda, em 2008, 
o subsídio restabeleceu a paridade e livrou os auditores-
Fiscais das avaliações individuais trimestrais da GiFa.

entretanto, não se pode ignorar que, desde então, o 
subsídio passou a ser adotado por inúmeras carreiras, 
inclusive cargos de nível médio, também nos estados e 
municípios, de tal modo que, hoje, não é mais sinal de 
prestígio. os fiscos estaduais mais bem remunerados 
não recebem por subsídio, assim como, por exemplo, 
os auditores do tcu. a ausência de gratificações espe-
cíficas teve por efeito o nivelamento entre muitas car-
reiras do executivo, que passaram a receber subsídios 
equivalentes a 95% da tabela dos auditores-Fiscais, di-
ficultando um reajuste diferenciado à nossa classe.

atualmente, é fato que os auditores-Fiscais da receita 
Federal se encontram em posição extremamente des-
vantajosa quando comparados a nossos pares nos fiscos 
estaduais, e mesmo em relação a vários fiscos municipais.

com a celebração do acordo salarial em 2016 e a altera-
ção do modelo remuneratório do cargo, de subsídio para 
vencimento básico acrescido de parcela variável, criou-
se a possibilidade de elevar o padrão remuneratório do 
cargo e corrigir essa distorção, revertendo a tendência 
crescente de migração de colegas para outros órgãos, 
inclusive administrações tributárias de outros entes fe-
derativos. de outro lado, o acordo salarial trouxe quebra 
da paridade, com a criação de percentuais decrescentes 
de percepção do bônus de eficiência (parcela variável) 
para os aposentados, chegando a 35% do valor dos ati-
vos após nove anos de aposentadoria.

não obstante as dificuldades criadas pela administra-
ção, a adoção do vencimento básico permitirá a per-
cepção de adicionais há muito pleiteados pela classe, 
especialmente pelos auditores que trabalham na adu-
ana e em atividades de risco, como adicional noturno, 
adicional de periculosidade e insalubridade.

ainda, o retorno ao formato de vencimento básico de-
veria ter restabelecido o pagamento dos anuênios e de-
mais direitos adquiridos, beneficiando sobremaneira os 
auditores mais antigos. essa teria sido a situação caso 
aprovado o Pl 5864 na sua versão original. entretanto, 
quando editada a mP 765, foi introduzida vedação ao 
recebimento dos anuênios e demais direitos, contrarian-
do o regime jurídico único (lei nº 8.112/90) e ferindo o 
direito adquirido, protegido pelo art. 5, inc. XXXVi da cF.

do ponto de vista extra-remuneratório, o acordo con-
templava o reconhecimento legal dos auditores-Fiscais 
como autoridades tributárias e aduaneiras da união, 
posicionando-os como autoridades de fato e de direito 
na administração tributária federal. ademais, continha 
a previsão, em um único diploma normativo, de um le-
que de prerrogativas indiscutivelmente essenciais para 
a segurança jurídica, a autonomia e a efetividade do 
exercício dessa autoridade, atualmente presentes de 
forma esparsa na legislação, além de outras garantias 
até então previstas apenas para a magistratura e o mi-
nistério Público.

o jogo de interesses no congresso nacional, a postura 
ambígua do governo, a sabotagem de bastidores, as fa-
lhas da atual den na condução do processo e a falta de 
compreensão de alguns parlamentares acerca do papel 
republicano dos auditores-Fiscais levaram à desfigura-
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ção do projeto original e à não consecução de alguns 
dos mais importantes pontos acordados. 

tudo isso arrastou a receita Federal para uma crise 
sem precedentes, conduzindo os auditores para a mais 
longa e desgastante mobilização da sua história. três 
anos após o início do movimento, inúmeros impasses 
permanecem, questões caras à classe continuam em 
aberto e o órgão vive uma crise de identidade. a velha 
receita Federal veio abaixo sem que uma nova fosse 
colocada em seu lugar.

o novo rumo defende, como ponto de partida, o res-
gate da pauta não remuneratória, buscando o restabe-
lecimento dos pontos descumpridos do acordo, bem 
como, destacadamente, a paridade aos aposentados 
no pagamento do bônus de eficiência, a exemplo do 
que ocorre na ampla maioria dos fiscos estaduais.

a valorização do órgão e da autoridade do auditor-Fiscal 
será uma luta permanente, exigindo a atuação integrada 
de todas as instâncias do sindicato, a participação efe-
tiva da classe e a busca do engajamento da sociedade 
pelo reconhecimento da essencialidade do nosso cargo.

acreditamos que a celeuma bônus x subsídio não tem 
resposta simples, nem deve ser vista sob o enfoque 
dogmático, mas de acordo com a conjuntura. Há muito 
se confunde subsídio com paridade, como se fossem 
sinônimos. na verdade, há inúmeras carreiras que re-
cebem por subsídio e não têm paridade, como a magis-
tratura, o ministério Público, a aGu, enquanto há inú-
meras carreiras que recebem por vencimento básico 
(mais gratificação) e possuem paridade, a exemplo dos 
auditores do tcu, servidores do judiciário da união, e 
dos fiscos estaduais. uma visão de futuro deve consi-
derar qual formato melhor nos protegerá de um po-
tencial período inflacionário e das limitações impostas 
pela emenda constitucional do teto dos Gastos, ressal-
tando que todas as decisões relativas a futuras nego-
ciações com o governo serão tomadas pelo conjunto 
dos filiados, reunidos em assembleia geral.

especificamente, as frentes de atuação que serão defen-
didas pelo grupo na diretoria executiva nacional incluem:

a) No campo remuneratório:

 y a adoção de parcela variável nos termos do acordo 
firmado em março de 2016, paga por meio do FundaF, 
com paridade entre ativos e aposentados, e metas ex-
clusivamente institucionais (não individuais);

 y alteração e/ou revogação das ilegalidades do de-
creto nº 9.366/18, que trata da progressão funcional 
dos auditores-Fiscais;

 y restabelecimento dos adicionais compatíveis com 
o vencimento básico e que haviam sido suspensos por 
incompatibilidade com o subsídio, destacadamente os 
anuênios e demais direitos adquiridos;

 y Valorização permanente do vencimento básico pela 
busca de reajustes anuais, de modo a manter seu po-
der aquisitivo;

b) No campo não-remuneratório:

 y restauração das prerrogativas privativas constantes 
no acordo de 2016;

 y continuidade da desconcentração do poder decisó-
rio na receita Federal;

 y Preservação das atribuições privativas dos auditores-
Fiscais, com a revisão do mapeamento de Processos;

 y defesa da aprovação da loF (lei orgânica do Fisco), 
com previsão da lista tríplice para o cargo de secretá-
rio, e da Pec 186 (previsão constitucional da loF) no 
congresso nacional; 

 y regulamentação do uso do pin como forma de iden-
tificação oficial dos auditores-Fiscais nas repartições 
do ministério da Fazenda;

 y realização de treinamentos exclusivos para audito-
res-Fiscais em matérias de sua competência, bem como 
readequação do espaço físico das unidades da receita Fe-
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deral, visando à reserva de salas privativas e com infraes-
trutura apropriada ao trabalho intelectual que realizamos;

 y revogação da previsão legal da chamada “competên-
cia concorrente”, que implica ineficiência do órgão e/ou 
malversação de recurso público, quando a auditores-
Fiscais são cometidas atividades de baixa complexidade;

 y substituição dos controles de freqüência por relató-
rios de acompanhamento de atividades, adequados à 
natureza das atribuições do cargo;

 y acesso pleno aos sistemas da receita Federal pelos 
auditores-Fiscais, eliminando a burocracia e os entra-
ves ao trabalho de investigação;

 y extinção do chamado “lixo normativo”, atos admi-
nistrativos que restringem a autonomia e a atuação 
dos auditores-Fiscais, a exemplo da chamada “Portaria 
da mordaça” e “Portaria do acesso imotivado”;

 y criação de uma carreira exclusiva para os auditores-
Fiscais;

 y Porte de arma de fogo para os auditores-Fiscais, 
emitido pela receita Federal, atendidos os requisitos 
da lei nº 10.826/2003, fazendo constar tal prerrogativa 
na carteira funcional;

Paralelamente a essas medidas, elencamos ainda algu-
mas ações que reputamos importantes para o prestígio 
do cargo, a partir de exemplos observados em outras 
carreiras de estado:

 y realização de cerimônias nacionais de posse aos in-
gressantes no cargo, com a presença de autoridades de 
alto escalão de todos os poderes da república;

 y Promoção de eventos técnicos, políticos e jurídicos 
de âmbito nacional, com vistas a projetar o cargo na 
discussão de temas afetos ao sistema tributário nacio-
nal, à seguridade social e à aduana;

 y reconhecimento do mérito de iniciativas protago-
nizadas por auditores-Fiscais que contribuam para o 

aperfeiçoamento da legislação tributária, para a me-
lhoria do desempenho da administração tributária e 
para a valorização do cargo, mediante premiação sim-
bólica divulgada em ações de mídia.

2.2 - Independência em Relação 
à Administração da Receita 
Federal 
a valorização da autoridade fiscal é indissociável do 
fortalecimento e da credibilidade da receita Federal. 
em anos mais recentes, enquanto vimos instituições 
como a Polícia Federal, o ministério Público e a Pro-
curadoria da Fazenda nacional ganharem espaço junto 
à sociedade e à mídia, a receita Federal vem enfren-
tando crescente descrédito, possuindo patentes difi-
culdades de legitimação e sofrendo perdas acentuadas 
de orçamento, o que compromete a consecução plena 
dos objetivos da instituição. 

a sociedade, não raro, percebe a receita Federal como 
braço do governo, em vez de órgão de estado. Parte ex-
pressiva da responsabilidade por esse cenário deve ser 
atribuída à própria administração da receita, fechada 
em copas sob um arcaico conceito de sigilo fiscal, in-
capaz de dialogar adequadamente com a imprensa e 
a sociedade. Por isso, o sindifisco deve assumir uma 
postura imparcial e crítica, de modo a vigiar e cobrar 
uma gestão pautada pelos princípios e valores consa-
grados no texto constitucional, de maneira condizente 
com uma instituição de estado da envergadura da re-
ceita Federal.

conquanto a independência em relação à administração 
seja um dos princípios constantes do estatuto do sindifis-
co, temos testemunhado em anos recentes uma verda-
deira captura do sindicato pela cúpula da receita Federal. 
isso talvez explique por que nossa representação tem fa-
lhado em cumprir seu papel de fiscalizador da gestão, dei-
xando de questionar a utilização de recursos em projetos 
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e iniciativas de caráter duvidoso, em vez de sua aplicação 
em ações que efetivamente fortaleçam a administração 
tributária e resguardem o interesse público.

o novo rumo enxerga como essencial que o sindicato 
exerça esse papel crítico. Propomos diálogo, não subordi-
nação. defendemos aliança em prol dos interesses maio-
res do cargo e da receita Federal, não subserviência. 

acreditamos que as funções de confiança e os cargos 
em comissão devem ser reduzidos a um número mí-
nimo possível, restringindo o seu escopo a tarefas bu-
rocrático-administrativas e restituindo poder decisório 
pleno em matéria tributária e aduaneira às verdadeiras 
autoridades do órgão, os auditores-Fiscais.

Para concretizar essa mudança de postura, elenca-
mos as seguintes providências a serem adotadas pelo 
sindifisco em suas relações com a administração da 
receita Federal:

 y defesa de um modelo rotativo e democrático de 
seleção e ocupação de chefias no âmbito da receita 
Federal, com os superintendentes e titulares de unida-
de sendo escolhidos por seus pares auditores-Fiscais 
e com previsão de período de quarentena, visando 
diminuir o tempo médio de permanência nos cargos 
comissionados e, assim, reduzir as chances de seu des-
virtuamento em práticas patrimonialistas;

 y Vigilância permanente de quaisquer projetos e ini-
ciativas da administração concernentes às autoridades 
fiscais e aos cargos de servidores auxiliares, zelando 
para que não haja invasão das competências exclusivas 
dos auditores-Fiscais;

 y Questionamento em âmbito administrativo e judi-
cial de toda e qualquer iniciativa considerada lesiva ao 
cargo, ou contrária aos interesses da administração tri-
butária Federal, especialmente quanto ao desperdício 
e má gestão de recursos públicos;

 y defesa de uma reformulação da política de pesso-
al do órgão, para que a alocação dos auditores-Fiscais 

nas unidades seja condizente com sua atribuições pri-
vativas, bem como com o papel de direção dos audito-
res-Fiscais na instituição;

 y transformação na política de comunicação do ór-
gão, para que enfatize o papel das autoridades fiscais e 
suas ações mais relevantes;

 y reformulação do curso de formação, para que pos-
sa fornecer aos ingressantes uma visão global da im-
portância do cargo, sua função perante a sociedade, 
seu papel na administração tributária e outros pontos 
essenciais ao exercício da autoridade.

2.3 - Redesenho da Estrutura e 
Forma de Atuação do Sindicato
o sindifisco nacional possui uma das maiores estruturas 
dentre os sindicatos no brasil. além da diretoria execu-
tiva nacional e das mais de oitenta delegacias sindicais 
espalhadas país afora, existem as instâncias deliberati-
vas nacionais (conselho de delegados sindicais, Plenária 
nacional e conaF), os órgãos fiscalizadores (conselho 
Fiscal nacional, comissão Permanente de orçamento e 
os conselhos Fiscais das delegacias sindicais), e ainda os 
conselhos curadores do jurídico e do unafisco saúde. 

não obstante esse vasto e sólido aparato sindical, o 
desempenho do sindicato quanto ao cumprimento dos 
seus objetivos estatutários tem sido bastante criticado 
nos últimos anos. a incapacidade de reagir tempesti-
vamente em meio a circunstâncias adversas, o distan-
ciamento da diretoria executiva nacional em relação 
aos representados, a falta de transparência quanto a 
algumas das decisões tomadas, o atrelamento entre 
sindicato e administração, a dificuldade em combater 
as medidas de retaliação a colegas em decorrência da 
participação na mobilização da classe, além da omissão 
do sindicato em pautar e discutir publicamente temas 
sensíveis, como a “lista ViP das Pessoas Politicamen-
te expostas”, entre muitos outros fatores, têm levado 



13

Plataforma de Campanha

os auditores-Fiscais a questionarem a necessidade de 
manutenção de tal estrutura, cujos resultados têm fi-
cado aquém do esperado pela classe.

o novo rumo entende que é preciso repensar o sindifis-
co nacional e sua relação com os filiados, com o Poder 
Público e com a sociedade. como decorrência dos dois 
eixos anteriormente expostos, redesenhar a estrutura e a 
forma de atuação sindical significa trazer o auditor-Fiscal 
para o centro dessa estrutura e dessa atuação, de modo 
que elas sirvam ao propósito de valorização do cargo e 
não o inverso, a existência do cargo servindo de pretexto 
para mantê-las. isso implica tomar todas as medidas ne-
cessárias à defesa dos interesses do cargo, ainda que em 
contraposição a pontos de vista ou posicionamentos de 
ocupantes de funções gratificadas ou cargos comissiona-
dos. implica, ademais, acelerar a modernização e a profis-
sionalização do sindicato, lançando mão de tecnologia da 
informação e das redes sociais para trazer os representa-
dos para perto dos representantes, buscando integrá-los 
às atividades e projetos desenvolvidos.

é preciso ocupar espaços na mídia e não se furtar ao de-
bate dos temas que compõem o nosso âmbito de com-
petência e conhecimento, atuar consistentemente junto 
ao Parlamento e à sociedade, defendendo os interes-
ses do cargo e da receita Federal e, ao mesmo tempo, 
construir o diálogo com os meios acadêmicos, para não 
sermos coadjuvantes nos debates acerca do sistema tri-
butário nacional, da aduana e da Previdência Pública.

a diretoria nacional deve manter íntima colaboração 
com as delegacias sindicais, em um esforço uniforme e 
harmônico para colocar em prática as diretrizes aqui pre-
conizadas, fornecendo o apoio e o incentivo necessários 
para que as representações locais possam cumprir ple-
namente a missão de fortalecer o cargo. o ânimo típico 
do período eleitoral não pode contaminar o exercício dos 
mandatos e, passadas as eleições, temos que apostar na 
união, na solidariedade e no trabalho conjunto.

Por fim, defendemos ainda o reconhecimento público 

às iniciativas desenvolvidas por auditores-Fiscais, de 
maneira individual ou coletiva, que contribuam para 
o engrandecimento do cargo, para a sua projeção na 
sociedade e para o atingimento dos nossos objetivos 
corporativos. investiremos na criação de uma cultura 
colaborativa, de modo a aproveitar, em prol do bene-
fício comum, os variados talentos e potencialidades 
existentes na nossa classe.

em síntese, podemos elencar assim as principais pro-
postas integrantes deste terceiro eixo:

 y modernização e profissionalização da atuação do 
sindifisco e de sua relação com os representados, sobre-
tudo por meio de novas tecnologias e das redes sociais;

 y implantação de um modelo integrativo entre as di-
retorias, visando potencializar resultados a partir do 
foco multidisciplinar nos projetos desenvolvidos;

 y construção e consolidação de relacionamentos com 
a academia, a imprensa e o parlamento, de modo a re-
tomar o protagonismo do cargo na discussão de temas 
concernentes ao sistema tributário nacional, à aduana 
e à Previdência Pública;

 y colaboração com as delegacias sindicais para a rea-
lização de projetos e atividades de promoção e defesa 
dos auditores-Fiscais;

 y estímulo ao desenvolvimento de uma cultura colabo-
rativa, por meio do reconhecimento de iniciativas da base 
que contribuam para dignificar e fortalecer o cargo;

 y Formulação periódica de pesquisas junto à classe, 
para aferir o nível de satisfação com o trabalho e com 
a condução da receita Federal, levantar informações 
mais precisas a respeito da classe e apurar o sentimen-
to acerca da atuação do sindicato;

 y realização de visitas freqüentes dos membros da 
diretoria executiva nacional às delegacias sindicais, vi-
sando ao estreitamento dos vínculos entre os dirigen-
tes e a base;
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3. NOSSAS
PROPOSTAS

3.1 - Administração e Finanças

TRANSPARÊNCIA NO CONTROLE DOS GASTOS

tem-se observado uma preocupação constante da 
classe com a utilização e controle dos recursos oriun-
dos das contribuições dos filiados. em que pese a pu-
blicação periódica dessas informações por meio do site 
do sindifisco nacional, na forma dos demonstrativos 
contábeis elaborados pela diretoria de administração 
e Finanças e dos pareceres elaborados pelo conselho 
Fiscal, além de outras publicações correlatas, observa-
se que ainda há reclamações por parte de muitos filia-
dos quanto à acessibilidade de tais dados.

diante disso, o novo rumo propõe a criação de uma 
nova forma de divulgação dos dados referentes ao con-
trole dos gastos, à semelhança de um “Portal da trans-
parência”, onde o filiado poderá, por meio de uma in-
terface amigável e intuitiva, acompanhar os relatórios 
fiscais, as demonstrações contábeis e as análises e pa-
receres acerca da evolução das contas da entidade.

RACIONALIzAÇÃO DE RECURSOS

além de maior transparência e controle dos gastos 
pelos filiados, o novo rumo propõe uma revisão de 
toda a estrutura do sindicato, de forma a identificar 
possíveis fontes de desperdício de recursos e buscar 
alternativas para eliminá-las, racionalizando gastos e 
direcionando investimentos para as áreas prioritárias 
de atuação. entendemos também necessário repensar 
o modelo organizacional do sindifisco nacional e discu-
tir com a classe formas de otimização da estrutura que 
temos à disposição.

3.2 - Aposentados e 
Pensionistas

DEFESA DA PARIDADE

defendemos a luta permanente pela paridade remu-
neratória entre ativos e aposentados, nos termos da 
constituição Federal, direito este que contempla a 
quase totalidade dos aposentados e, potencialmente, 
cerca de 75% dos ativos, aqueles que ingressaram no 
serviço público antes da ec 41/03. nosso compromisso 
é com a defesa da paridade, independentemente do 
formato remuneratório, pois sabemos que há diversos 
exemplos de carreiras com subsídio e sem paridade, 
assim como há muitos exemplos de carreiras com ven-
cimento básico e com paridade.

não se pode ignorar que a remuneração dos auditores-
Fiscais por vencimento básico é um dado da realidade, 
consta da lei nº 13.464/17, de tal forma que a luta, a 
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princípio, deve se dar pela extensão do bônus integral 
aos aposentados. existem outras possibilidades de so-
lução para a paridade que também podem ser busca-
das, como o retorno do subsídio ou a incorporação do 
bônus ao vencimento básico. mas sabemos que para 
o governo não importa a nomenclatura, mas o quanto 
será gasto com essa ou aquela medida.

o bônus tem fonte própria, o FundaF, com tendência 
histórica de crescimento e cujos recursos são desta-
cados do orçamento da união. a paridade do bônus 
aos aposentados não traria impactos quanto às des-
pesas para o executivo, o que torna, em tese, mais 
viável uma negociação.

no âmbito do legislativo, propomos a realização de 
ações estratégicas no parlamento com apoio da di-
retoria de assuntos Parlamentares e do trabalho par-
lamentar realizado nas bases dos congressistas, com 
apoio das delegacias sindicais, de forma a encontrar 
as melhores formas de pautar o assunto e garantir sua 
aprovação em meio às discussões legislativas.

 Por fim, no âmbito judicial, atuaremos em parceria 
com a diretoria de assuntos jurídicos, de forma a sub-
sidiar as ações judiciais pertinentes, ajuizadas sob o 
patrocínio de escritórios de referência em âmbito na-

cional para garantir as melhores chances de êxito aos 
aposentados e pensionistas.

INFORMAÇÃO AOS APOSENTADOS E 
PENSIONISTAS

é imprescindível elevar o nível de informação aos apo-
sentados e pensionistas, através dos meios de comu-
nicação do sindifisco. defendemos a reformulação do 
idaaP, informativo da diretoria de assuntos de apo-
sentadoria e Pensões, de forma a facilitar o acesso 
dos aposentados e pensionistas a notícias técnicas de 
esclarecimento e conhecimento, mantendo-os perma-
nentemente atualizados sobre os seus direitos.

Propomos também a realização de encontros regionais 
e nacionais, com palestras, informações e discussões 
sobre temas de interesse dos aposentados, fomentan-
do sempre a conciliação de interesses entre ativos e 
aposentados e o fortalecimento do sindicato em sua 
luta em prol de todos os filiados.

INTERAÇÃO ENTRE O SINDICATO E OS 
APOSENTADOS

entendemos que o filiado aposentado pode e deve con-
tinuar exercendo seus talentos e habilidades em prol do 
cargo, por intermédio de um modelo de participação 
colaborativa com o sindifisco nacional, seja pela auto-
ria de artigos e textos de cunho técnico e jurídico, seja 
como palestrante ou ministrador de cursos e atividades 
correlacionadas ao cargo, ou ainda como colaborador 
das diversas diretorias da den e das delegacias sindicais 
entre muitas outras atividades. 

defendemos o envolvimento efetivo dos aposentados 
em todas as atividades e discussões no âmbito do sin-
difisco nacional. Propomos ainda uma maior interação 
entre o sindicato e os aposentados, com o auxílio da 
tecnologia e das redes sociais, de forma a conhecer 
melhor suas necessidades e proporcionar à den uma 
atuação condizente com seus interesses.



16

Novo Rumo - Chapa 3

3.3 - Assuntos Jurídicos
a chapa novo rumo entende que as ações judiciais são 
uma ferramenta efetiva de proteção dos direitos dos 
nossos filiados, sejam eles relacionados às prerrogati-
vas do cargo ou às ações de cunho econômico. a nego-
ciação e a luta política não deixarão de acontecer em 
nenhum momento, mas, se não se mostrarem efetivas, 
e consultada a classe sobre o momento adequado, 
buscaremos tais direitos no judiciário, com assistência 
de escritórios de referência em âmbito nacional.

CONTRATAÇÃO DOS MELhORES ESCRITóRIOS DE 
ADVOCACIA

a história das ações judiciais do sindicato mostra de 
maneira clara o perigo de se entregar o patrocínio das 
ações judiciais de interesse dos auditores-Fiscais, mui-
tas delas de grande impacto econômico, ao seu quadro 
próprio de advogados empregados, ou a escritórios de 
advocacia que não sejam especializados ou não ofere-
çam estrutura compatível com o vulto de nossas ações. 
a execução dos 28,86% estava se perdendo por conta 
de estratégias que se mostraram equivocadas. Foi com 
a substituição dos patronos da ação e a contratação de 
advogados de renome que a den conseguiu reverter 
o iminente prejuízo que se traduziria no entendimen-
to do stj de que os auditores teriam direito a apenas 
2,2%, e não 28,86%.

este preâmbulo é necessário para que fique absoluta-
mente claro que o novo rumo propõe que as causas 
de interesse dos auditores-Fiscais sejam patrocinadas 
pelos profissionais mais especializados em sua área de 
atuação, escolhidos de maneira objetiva e imparcial.

a diretoria de assuntos jurídicos compreende perfei-
tamente a justa expectativa de milhares de filiados e 
suas famílias e não medirá esforços para oferecer o 
que existir de melhor no meio jurídico para que nossas 
chances de êxito sejam as maiores possíveis para cada 
demanda judicial.

16
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SEPARAÇÃO DE CARREIRAS

no âmbito do supremo tribunal Federal há em curso 
uma ação direta de inconstitucionalidade, promovida 
pela unafisco associação nacional, que pleiteia o reco-
nhecimento de que os cargos de auditor-Fiscal da re-
ceita Federal do brasil e analista-tributário da receita 
Federal do brasil pertencem a carreiras distintas, sendo 
o sindifisco nacional amicus curiae. este é um tema vi-
tal aos interesses da classe. assim, propomos o ofere-
cimento de todo e qualquer subsídio técnico, humano, 
jurídico e até financeiro para que esta ação possa, efeti-
vamente, prosperar.

a busca de uma decisão judicial que aplique os precei-
tos constitucionais e promova a separação definitiva 
das carreiras será sempre preocupação prioritária da 
diretoria de assuntos jurídicos.

ASSISTÊNCIA JURíDICA INDIVIDUAL

aperfeiçoar a assistência jurídica individual, aji, é uma 
de nossas principais pretensões para a diretoria de 
assuntos jurídicos, tornando a assistência mais ágil e 
cada vez mais efetiva nas respostas às demandas dos 
filiados. inspirada no formato de plano de saúde, pos-
sui convênios junto a escritórios de advocacia e tam-
bém possibilidade de livre escolha pelo filiado.

dadas as suas limitações de financiamento, o aperfei-
çoamento proposto passa também pela rediscussão de 
sua dotação orçamentária.

ANUÊNIOS, PARIDADE E OUTRAS VANTAGENS

a alteração do formato remuneratório de subsídio para 
vencimento básico trouxe duas questões primordiais 
para parcela representativa dos filiados, que terão es-
pecial atenção da diretoria de assuntos jurídicos: res-
tabelecimento da paridade, com pagamento do bônus 
integral aos aposentados e pensionistas com paridade; 
e pagamento dos anuênios e das demais vantagens 

conquistadas administrativamente ou judicialmente ao 
longo da carreira. os denominados direitos adquiridos 
deixaram de ser pagos em 2008 por serem considera-
dos incompatíveis com o subsídio, mas são devidos a 
todos os servidores públicos federais que recebem por 
vencimento básico, nos termos da lei nº 8.112/90 (re-
gime jurídico único).

COMUNICAÇÃO COM O FILIADO

a premissa da transparência esposada pelo novo 
rumo impõe à diretoria de assuntos jurídicos uma re-
formulação na comunicação com os auditores-Fiscais, 
especialmente no que diz respeito ao acesso às infor-
mações atualizadas dos processos de seu interesse.

neste sentido, propomos uma reavaliação de todo o 
modelo de comunicação existente, especialmente do 
sistema eletrônico de consulta processual, tornando
-o efetivamente amigável e intuitivo. a par disso, pro-
pomos também inserir novas modalidades de comu-
nicação, por meio de aplicativos específicos e redes 
sociais, onde, além de consultar as ações judiciais de 
seu interesse, o filiado poderá apresentar sugestões, 
propostas e reclamações. embora os meios digitais de 
comunicação sejam ferramentas importantes, a dire-
toria de assuntos jurídicos buscará aprimorar a estru-
tura para que os filiados possam diretamente entrar 
em contato para esclarecer suas dúvidas e obter in-
formações.

LEVANTAMENTO DE CONTRATOS

devido ao grande número de escritórios atuantes nas 
mais diversas ações de interesse da classe, propomos 
a realização de uma avaliação minuciosa de todos os 
contratos vigentes celebrados pelo sindifisco com ad-
vogados externos, com o intuito de buscar o seu aper-
feiçoamento e, quando possível, repactuá-los, buscan-
do a racionalização do seu controle e a eficiência na 
aplicação de recursos.

17
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DIáLOGO COM OUTRAS ENTIDADES

a existência de diversas entidades associativas compe-
tentes para propor ações judiciais de interesse dos au-
ditores-Fiscais, tanto em nível nacional como regional, 
impõe cuidados para evitar conflitos e eventuais preju-
ízos. assim, propomos um diálogo permanente entre 
as diretorias jurídicas dessas entidades, diálogo este 
que vai prevenir circunstâncias jurídicas indesejáveis e 
o desperdício de recursos financeiros.

NOVAS AÇõES JUDICIAIS

o decreto de Progressão e Promoção (nº 9.366/18) 
trouxe uma série de ilegalidades, com destaque para a 
criação do malfadado plano de trabalho individual (art 
5º). causou perplexidade a exigência de concordân-
cia e assinatura dos auditores-Fiscais, que, assim, se 
comprometem com a chefia a alcançar determinadas 
metas, como um contrato entre empregado e empre-
gador. será exigida para promoção a participação em 
cursos de aperfeiçoamento e especialização. 

é absurdo criar tal obrigação aos auditores-Fiscais, em 
boa parte espalhados em pontos de fronteira e em lo-
cais de difícil provimento, sem garantir que a receita 
Federal propiciará esses cursos. ainda, dentre outros 
absurdos, o auditor-Fiscal deverá comprovar experiên-
cia profissional e acadêmica em temas relacionados às 
atribuições do cargo. 

em paralelo à tentativa de reversão de tais ilegalida-
des perante o novo governo, pela via administrativa, 
a diretoria de assuntos jurídicos irá se debruçar com 
afinco sobre esse tema, com os melhores profissionais 
possíveis, para que tais ilegalidades sejam afastadas in 
totum do ordenamento jurídico.

ainda na linha da Valorização do cargo e da autoridade 
do auditor-Fiscal, a diretoria de assuntos jurídicos se 
propõe a, sempre que necessário, provocar o ministé-
rio Público e o Poder judiciário em face de condutas 

e atos normativos que restrinjam arbitrariamente o 
pleno exercício da autoridade fiscal e/ou violem a pro-
bidade administrativa, buscando a responsabilização 
civil e penal dos agentes envolvidos.

3.4 - Atuação Parlamentar

PROFISSIONALIzAÇÃO DO TRAbALhO 
PARLAMENTAR

o sindifisco nacional deve manter acompanhamento 
estreito de todas as pautas legislativas de interesse da 
classe, bem como de quaisquer projetos que tenham 
implicação sobre o cargo, sobre a receita Federal ou o 
sistema tributário nacional. é preciso também conhe-
cer mais sobre os parlamentares, compreender seus 
posicionamentos, aperfeiçoar a capacidade de diálogo 
e construir relacionamentos duradouros que permitam 
ao sindicato influenciar o processo legislativo na defe-
sa dos interesses do cargo. 

Para atingir esse objetivo, o novo rumo entende como 
fundamental a contratação de uma assessoria espe-
cializada e com reconhecida competência para fazer o 
acompanhamento parlamentar e orientar o sindicato 
quanto às formas de abordagem de temas sensíveis e 
às estratégias adequadas para influenciar os projetos 
que impactam os auditores-Fiscais e suas atividades. 

INTENSIFICAÇÃO DO TRAbALhO DE bASE

Paralelamente à profissionalização do trabalho parla-
mentar em nível nacional, o novo rumo propõe ainda 
o fortalecimento da abordagem nas bases eleitorais 
dos congressistas e demais atores políticos. o forta-
lecimento do trabalho nos estados, em sintonia com 
os objetivos delineados em nível estratégico, possui 
melhor perspectiva de êxito e maior capacidade de in-
fluência. destarte, será fundamental congregar as de-
legacias sindicais em um esforço amplo e organizado, 
com a coordenação da diretoria parlamentar.
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nesse ponto, vamos estimular um maior protagonismo 
das delegacias sindicais na realização de eventos polí-
ticos locais, como os “cafés com Política”, audiências 
públicas nas câmaras e assembleias legislativas, en-
tre outros, com o intuito de aproximar o sindicato dos 
agentes políticos e da sociedade civil e dar publicidade 
aos posicionamentos do sindifisco nacional acerca de 
assuntos atinentes à nossa esfera de atuação.

3.5 - Comunicação Social

COMUNICAÇÃO PROFISSIONAL E INTEGRADA

uma das prioridades nessa área será estabelecer um 
modelo integrado com as delegacias sindicais para a 
produção e divulgação de notícias e informações de 
interesse da classe, por meio da instituição de canais 
oficiais de interlocução, com o objetivo de dinamizar 
a comunicação, bem como atuar de forma articulada 
com uma assessoria de imprensa profissional que pos-
sibilite o aproveitamento das melhores oportunidades 
de mídia para construir a imagem positiva desejada 
pelo cargo.

ELAbORAÇÃO DE MANUAL DE REDAÇÃO E 
EDIÇÃO

a comunicação do sindicato (den e ds) precisa ser uni-
formizada, através da construção de regras claras acer-
ca da abordagem jornalística dos diferentes eventos 
que compõem o dia a dia dos auditores-Fiscais. a di-
vulgação de informes e notícias precisa expressar com 
exatidão e deferência a relevância do papel dos audi-
tores em suas respectivas áreas de atuação, servindo 
como canal para valorização da autoridade do cargo. 

com esse objetivo, propomos a elaboração de um 
manual de redação e edição, com preceitos a serem 
observados na produção de conteúdos para a mídia e 
para as redes sociais.

MONITORAMENTO PERMANENTE DA MíDIA

como forma de entender e aprimorar a construção da 
imagem social dos auditores-Fiscais, é necessário acom-
panhar diariamente o que a grande mídia publica a res-
peito do trabalho da classe. Para isso, propomos a cria-
ção de um banco de dados com informações compiladas 
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de notícias, matérias e reportagens que possam subsi-
diar nossa atuação junto aos veículos de comunicação.

SINDIFISCO NAS REDES

a importância da divulgação do trabalho dos audito-
res-Fiscais para a construção da legitimidade social do 
cargo aponta para a necessidade de uma presença ati-
va e constante do sindifisco nas redes sociais.

Propomos que o sindicato tenha uma página de perfil 
oficial nas principais redes sociais (v.g. Facebook, twitter, 
instagram), promovendo ampla divulgação e que permi-
ta, via assessoria especializada, o monitoramento das 
reações do público. defendemos ainda a reformulação 
das páginas existentes para enfatizar a relevância do car-
go e nosso papel como autoridades tributárias da união.

Propomos também a utilização da tV sindiFisco 
como um ativo produtor de conteúdo a ser divulgado 
por intermédio das redes, abordando o cotidiano do 
trabalho do auditor-Fiscal, especialmente quanto ao 
combate à corrupção e sonegação, mas também  reali-
zando entrevistas e programas voltados à discussão de 
temas relacionados às questões tributárias e aduanei-
ras, fomentando a opinião pública em favor da classe 
e auxiliando a construção de uma imagem positiva dos 
auditores-Fiscais junto à sociedade.

3.6 - Defesa Profissional 

FOCO EM ATUAÇÃO PREVENTIVA 

a diretoria de defesa Profissional tem recebido de-
manda crescente por assistência em razão de denún-
cias de ataques pessoais e retaliações contra audito-
res-Fiscais envolvidos na  mobilização dos últimos três 
anos. embora essa atuação a posteriori seja indispen-
sável, entendemos que a diretoria de defesa Profissio-
nal deve ter um papel mais proativo e atuar de forma 
preventiva, buscando avaliar as causas que levam ao 

surgimento de tais situações e combater o problema 
no seu nascedouro, através de ações em parceria com 
outras diretorias pertinentes ao caso.

VALORIzAÇÃO DO CARGO COMO PRIORIDADE

cremos ser essencial incluir a valorização do cargo e da 
autoridade tributária entre as diretrizes da pasta, mo-
dificando sua nomenclatura, por meio de proposta de 
alteração estatutária, para diretoria de Valorização da 
autoridade e defesa Profissional.

A importância da 
divulgação do trabalho 

dos Auditores-Fiscais 
para a construção da 
legitimidade social do 

cargo aponta para 
a necessidade de 

uma presença ativa e 
constante do Sindifisco 

nas redes sociais.

“
“
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mais do que um gesto simbólico, a proposta objetiva 
cometer à pasta a responsabilidade pelo planejamento 
e realização de ações e iniciativas que visem ao forta-
lecimento do cargo e à promoção da autoridade fiscal.

3.7 - Estudos Técnicos

ATUAÇÃO INTEGRADA E MULTIDISCIPLINAR

a diretoria de estudos técnicos possui indiscutível im-
portância no subsídio ao trabalho das demais direto-
rias do sindifisco nacional, destacadamente o trabalho 
parlamentar. defendemos a adoção de um modelo 
participativo e integrado, onde a realização de ações e 
iniciativas de outras pastas contem com a participação 
e o suporte constante da diretoria de estudos técnicos 
no fornecimento de informações e análises criteriosas 
para a tomada de decisão. 

desejamos também ampliar a gama de colaboradores 
dessa pasta, identificando colegas capacitados e que 
possam contribuir com o desenvolvimento e aperfeiço-
amento dos estudos, com a realização de pesquisas e 
com a avaliação crítica dos trabalhos realizados.

PUbLICAÇõES TéCNICAS

os auditores-Fiscais precisam de um veículo especializa-
do para propagar sua produção intelectual e acadêmica, 
uma vez que, como autoridades em matéria tributária, 
previdenciária e aduaneira, são os atores mais qualifica-
dos para influenciar o debate público em tais temáticas, 
contribuindo para direcionar os esforços sociais e polí-
ticos na busca do aperfeiçoamento da legislação e do 
fortalecimento das ações governamentais nessas áreas. 

assim, propomos a criação de um espaço próprio para 
a difusão e debate das ideias nascidas no seio da classe. 
tal espaço, naturalmente, estaria aberto à participação 
dos filiados e supriria a produção acadêmica necessá-
ria à progressão conforme o modelo vigente.

REALIzAÇÃO DE EVENTOS TéCNICOS EXTERNOS

tendo em vista o papel do sindifisco nacional como en-
tidade representativa das autoridades tributárias e adu-
aneiras da união, é de suma importância que o sindicato 
promova e patrocine eventos que abordem matérias re-
lacionadas ao sistema tributário nacional, aduana e co-
mércio exterior, seguridade social, administração tribu-
tária e temas afins. a diretoria de estudos técnicos deve 
articular e conduzir a realização de fóruns, seminários e 
palestras, atuando em conjunto com outras diretorias e 
em parceria com as delegacias sindicais, de forma a am-
pliar o protagonismo dos auditores-Fiscais na discussão 
desses assuntos e dar projeção social ao cargo. 

REDISCUSSÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIbUTáRIA

é inegável que há um grande nível de insatisfação com 
o modelo autocentrado e ineficiente de administração 
tributária implantado na receita Federal. entendemos 
que é um dever do sindicato criticar e discutir a organi-
zação, as práticas, as ações, os projetos, e acompanhar 
a utilização dos recursos, entre outras iniciativas afins. 
Por isso, advogamos uma participação mais efetiva da 
diretoria de estudos técnicos nessa discussão, bus-
cando um modelo mais apropriado de administração 
tributária, mais condizente com o interesse público e 
com a missão precípua da receita Federal.

PARCERIAS ESTRATéGICAS

é importante que o sindifisco nacional celebre parce-
rias estratégicas com empresas e instituições que pos-
sam oferecer benefícios relevantes à classe. um exem-
plo disso são os convênios com instituições de ensino 
de renome nacional para oferecimento de cursos de 
especialização em matéria tributária, previdenciária ou 
aduaneira. tais parcerias devem ser orientadas pelas 
necessidades prioritárias da classe.
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3.8 - Plano de Saúde

MODERNIzAÇÃO E MELhORIAS NO UNAFISCO 
SAúDE

o unafisco saúde é uma das mais importantes conquis-
tas dos filiados do sindifisco nacional, tendo sido criado 
em 1992. atualmente congrega quinze mil vidas, cor-
respondendo aos cerca de cinco mil auditores titulares 
do plano. durante sua existência vem proporcionando 
atendimento médico e hospitalar de excelente qualida-
de aos auditores-Fiscais, seus familiares e agregados. 

trata-se de um plano de saúde diferenciado daqueles 
existentes no serviço público, pois o beneficiário pos-
sui um atendimento personalizado, inclusive tendo 
acesso, quando necessário, ao próprio colega diretor 
do plano ou seu adjunto.

b) atualização tecnológica, inclusive quanto às novida-
des do mobile;

c) reembolso online e aperfeiçoamento do “Fale co-
nosco”;

d) incremento tecnológico do site do unafisco saúde;

e) campanha de check-up visando à prevenção de do-
enças;

f) campanhas de vacinação (gripe, febre amarela e 
outras);

g) busca de parcerias para aumento da rede credencia-
da, visando dar melhor atendimento aos beneficiários;

h) criação do Plano Premium iii com coparticipação e 
aluguel de rede credenciada, uma vez que os Planos 
Premium i e ii estão fechados para novas adesões.

3.9 - Relações Internacionais e 
Intersindicais

APROXIMAÇÃO COM ENTIDADES 
REPRESENTATIVAS DE CARREIRAS DE ESTADO

considerando o papel estatutário da diretoria de re-
lações internacionais e intersindicais como elo entre o 
sindifisco nacional e outras entidades de classe, bus-
caremos a formulação de um plano de ação conjunto 
com as representações das demais carreiras típicas de 
estado em torno de pautas de interesse convergente, 
preservadas sempre as demandas específicas da nos-
sa classe.

defendemos, sobretudo, uma aproximação com as or-
ganizações representativas de autoridades fiscais em 
âmbito estadual e municipal, buscando fortalecer a ad-
ministração tributária em nível nacional e trabalhar em 
parceria pela aprovação da loF (lei orgânica do Fis-
co) no congresso nacional. acreditamos também ser 
inadiável a retomada do protagonismo do sindifisco no 

a continuidade 
dos serviços presta-
dos pelo unafisco saú-
de, sempre com a meta de 
melhorar a sua qualidade e dispor de tecnologias mo-
dernas para servir seus usuários dos diversos módulos 
é, portanto, uma exigência da classe. 

Propomos, entre outras ações:

a) captação de novos beneficiários, via campanhas e 
visitas “in loco” às delegacias sindicais;
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âmbito do Fonacate (Fórum nacional das carreiras 
típicas de estado). 

IMPULSIONAMENTO DAS RELAÇõES 
INTERNACIONAIS

defendemos a integração do sindifisco nacional em fó-
runs internacionais de discussão de temáticas na área 
fiscal, bem como sua aproximação com entidades de 
autoridades tributárias e aduaneiras de outros países, 
visando incrementar o intercâmbio de conhecimentos 
e experiências que possam contribuir para o aprimora-
mento das nossas propostas de melhoria da administra-
ção tributária brasileira e do sistema tributário nacional.

 3.10 - Seguridade Social, Justiça 
Fiscal e Defesa da Cidadania

ACOMPANhAMENTO DA PREVIDÊNCIA 
COMPLEMENTAR

entendemos como de extrema relevância o acom-
panhamento minucioso do Funpresp e de seu equi-

líbrio financeiro e atuarial, objetivando resguardar 
os direitos dos auditores-Fiscais vinculados ao pla-
no. Pretende-se dar à diretoria de seguridade social, 
justiça Fiscal e defesa da cidadania um papel pre-
ponderante no monitoramento do regime de previ-
dência complementar.

REALIzAÇÃO DE EVENTOS SObRE O SISTEMA 
TRIbUTáRIO

em parceria com a diretoria de estudos técnicos e 
com as delegacias sindicais, a pasta de seguridade 
social, justiça Fiscal e defesa da cidadania deve ter 
uma agenda de seminários e eventos técnicos, com 
vistas a discutir o sistema tributário, a seguridade so-
cial e a justiça fiscal, dirigidos ao público interno e ex-
terno, sobretudo em associação com instituições aca-
dêmicas e entidades da sociedade civil interessadas 
em tais temáticas, buscando sempre a valorização do 
cargo de auditor-Fiscal da receita Federal.
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1º Vice-Presidente Presidente 2º Vice-Presidente

Nome:  ayrton eduardo de castro barros

Concurso: 1991

Lotação: drF/Goiânia (Go)

Formação: engenheiro agrônomo, 
Pós-graduado em contabilidade Prá-
tica avançada e  direito tributário

Atividades Sindicais/Associativas:

Vice-Presidente da ds Goiás do unafis-
co sindical (2005-2007). Presidente da 
ds Goiás do unafisco sindical (2007-
2009). Presidente da ds Goiás do sindi-
fisco nacional (2009-2011). Presidente 
da mesa diretora do conselho de de-
legados sindicais (2009-2011). secre-
tário-Geral da den do sindifisco na-
cional (2012-2013). 1º Vice-Presidente 
da den do sindifisco nacional em 2014 
(de janeiro a outubro).

Nome:  Kleber cabral

Concurso: 1994

Lotação: demac/são Paulo (sP)

Formação: engenharia mecatrônica 
e direito

Atividades Sindicais/Associativas: 

atual presidente da unafisco asso-
ciação nacional, desde jun/2016; 
Vice - Presidente da unafisco asso-
ciação nacional (2013 - 2016); dire-
tor-adjunto de assuntos jurídicos da 
unafisco associação nacional (2010-
2013); diretor jurídico da unafisco 
associação nacional (2007-2010); di-
retor-adjunto de assuntos jurídicos 
(2007-2009) da diretoria executiva 
nacional do unafisco sindical; dire-
tor jurídico da unafisco regional de 
são Paulo (2005 - 2007).

Nome:  jesus luiz brandão
Concurso: 1976
Lotação: aposentado/ds londrina (Pr)
Formação: direito e pós-graduado 
em direito tributário
Atividades Sindicais/Associativas: 
Presidente da unafisco seccional de 
campinas (1982-1991). 1º secretário 
do unafisco nacional (1987-1989). 
1º Vice-Presidente da unafisco sec-
cional de campinas (1992-1993). 
Presidente da ds campinas (1993-
1995). diretor adjunto de assuntos 
Parlamentares do unafisco sindical 
(1997-1999). Presidente da ds lon-
drina (1997-1999). diretor do una-
fisco saúde (2007-2013). diretor de 
aposentados da ds londrina (2009-
2013).Vice-Presidente da ds londri-
na (2013-2018).

4. PeRfil dOS
CANDIDATOS
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Diretora de Administração 
e Finanças

Secretária Geral

Nome:  maria aparecida Gerolamo

Concurso: 1984

Lotação: Fiscalização/derPF/são Paulo (sP)

Formação: administração de empresas

Atividades Sindicais/Associativas: 

diretora-adjunta de Finanças e contabilidade Gestão 2016/2019 – unaFisco 
nacional.

Nome:  mariana ribeiro de araújo

Concurso: 2014

Lotação: dirac/srrF01/brasília (dF)

Formação: administração

Atividades Sindicais/Associativas: 

representante da 1ª rF no comando nacional de mobilização no período de 
09/2016 a 07/2018.

Diretor Secretário

Nome:  Paulo roberto Pereira Ferreira

Concurso: 2012

Lotação: drF/Goiânia (Go)

Formação: engenharia elétrica e pós-graduado em direito tributário

Atividades Sindicais/Associativas: 

delegado eleito pela delegacia sindical de Goiânia do sindifisco nacional para 
Plenária em outubro de 2015. membro do comando local de mobilização da 
delegacia sindical de Goiânia do sindifisco nacional em 2015. Vice-Presidente 
da delegacia sindical de Goiânia do sindifisco nacional no triênio 2016-2018. 
delegado eleito e autor de teses e propostas de alteração estatutária no conaF 
2017. Presidente de mesa da comissão eleitoral do conselho curador de assuntos 
jurídicos em 2017.
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2º Diretor-Adjunto de Administração 
e Finanças

1º Diretor-Adjunto de Administração 
e Finanças

Nome:  elias carneiro junior

Concurso: 1994

Lotação: alF/Porto de santos (sP)

Formação: ciências econômicas e ciências jurídicas, com extensão universitária 
em direito constitucional e pós-graduado em direito tributário

Atividades Sindicais/Associativas: 

Presidente da ds em joaçaba. três vezes Presidente, Vice-Presidente, diretor 
Financeiro e diretor de assuntos Parlamentares na ds santos. conselheiro Fiscal 
nacional do antigo unaFisco sindical. membro eleito por duas vezes pelo cds da 
comissão Permanente orçamentária (cPo) do sindiFisco nacional.

Nome:  tiago lima dos santos

Concurso: 2014

Lotação: disit/srrF02/belém (Pa)

Formação: engenharia de Produção e Pós Graduando em direito tributário

Atividades Sindicais/Associativas: 

coordenador do comando local de mobilização da ds Pa no período de 07/2016 a 
01/2018. representante substituto do crm02 no comando nacional de mobilização 
no período de 07/2017 a 01/2018. Participação no conaF 2017 como autor de 
proposta de reforma estatutária. Participação como membro da comissão do cds 
responsável pela organização do caderno de Propostas a serem entregues aos 
candidatos à Presidência da república nas eleições de 2018.

Diretor de Assuntos Jurídicos

Nome:  julio cesar Vieira Gomes 

Concurso: 1997

Lotação: drj/rio de janeiro (rj)

Formação: direito e administração. doutorando e mestre em direito tributário

Atividades Sindicais/Associativas: 

colaborador em estudos técnicos da anFiP
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1º Diretor-Adjunto de Assuntos Jurídicos

Nome:  luiz antonio benedito

Concurso: 1991

Lotação: saort/drF marília (sP)

Formação: ciências contábeis; administração de empresas e direito

Atividades Sindicais/Associativas: 

Presidente da delegacia sindical em marília (2001-2005), (2007-2013) e (2016-2018). 
diretor adjunto de assuntos jurídicos do unafisco sindical (2003-2005). diretor de 
estudos técnicos do unafisco sindical e posteriormente do sindifisco nacional (2017-
2013). diretor adjunto de assuntos jurídicos na unafisco associação nacional (2013-
2016). atualmente diretor de assuntos jurídicos da unafisco associação nacional.

2º Diretor-Adjunto de Assuntos Jurídicos

Nome:  Getúlio josé uba Filho

Concurso: 1997

Lotação: drF/blumenau (sc)

Formação: direito, engenharia civil e administração de empresas

Atividades Sindicais/Associativas: 

Presidente da comissão de renegociação dos Honorários de sucumbência da ação 
dos 28,86% junto ao escritório martorelli & advogados associados (2016-2017).

Diretor de Defesa Profissional

Nome:  levindo siqueira jorge

Concurso: 2001

Lotação: Fiscalização/drF /juiz de Fora (mG)

Formação: engenharia eletrônica e direito

Atividades Sindicais/Associativas: 

coordenador do comando nacional de mobilização desde novembro de 2015. Vice-
Presidente do cds no mandato de 2016/2018. Presidente da ds juiz de Fora no 
mandato de 2016/2018.
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Diretor de Estudos Técnicos

Nome:  marcos zanetti london

Concurso: 2005

Lotação: seort/drF novo Hamburgo (rs) 

Formação: arquitetura e urbanismo

Atividades Sindicais/Associativas: 

membro do clm e cnm. criador da campanha diária pela desconcentração do 
Poder decisório e membro do Gt da desconcentração. co-autor de tese sobre o 
assunto, aprovada no conaf 2017. Participou da comissão de acompanhamento da 
Pauta não remuneratória e de Valorização do auditor-Fiscal, criada no âmbito do 
cds (maio de 2016 a dezembro de 2017).

Diretor-Adjunto de Defesa Profissional

Nome:  leandro Pereira de oliveira

Concurso: 2009

Lotação: drF/Feira de santana (ba)

Formação: administração e especialização e Pós-graduado em direito tributário

Atividades Sindicais/Associativas: 

trabalho Parlamentar (bahia e brasília); representante da 5rF no comando nacional 
de mobilização

Diretor-Adjunto de Estudos Técnicos

Nome:  Hercules maia Kotsifas

Concurso: 1987

Lotação: drF maringá (Pr)

Formação: letras, direito e Pós Graduação em direito tributário

Atividades Sindicais/Associativas: 

representante da unafisco em maringá. Vice-Presidente ds maringá (2014- 2015). 
Presidente da ds de maringá (2016-2018)
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Diretor de Comunicação Social

Nome:  marchezan albuquerque taveira 

Concurso: 2012

Lotação: drF mossoró/rn 

Formação: jornalismo. especialização em Gestão Pública

Atividades Sindicais/Associativas: 

diretor de defesa Profissional e assuntos jurídicos da delegacia sindical do mato 
Grosso do sul (2014-2015). Primeiro suplente do conselho Fiscal nacional do 
sindifisco (2015-2018).

Diretor-Adjunto de Comunicação Social

Nome:  julio césar carvalho de araújo

Concurso: 2014

Lotação: drF Piracicaba/sP

Formação: Gestão Pública e Pós-Graduado auditoria e Perícia contábil.

Atividades Sindicais/Associativas: 

membro dos comandos locais de mobilização. delegado eleito para o conaF e 
cds.

Diretor de Assuntos de Aposentadoria 
e Pensões

Nome:  ildebrando  zoldan

Concurso: 1966

Lotação: aposentado/ds limeira (sP)

Formação: ciências contábeis, econômica e administrativa e direito

Atividades Sindicais/Associativas: 

Presidente da acaF/sP – assoc. dos controladores da arrec. Fed.(1984-1989),(1991-
1993),(2000-2002)e (2004-2006).1º secretario de assuntos de aposentados e 
Pensionistas da den (1995-1999).diretor de aposentados e Pensionistas da unafisco 
regional de são Paulo(2006-2007).Fundador com domingos travesso do mosaP 
logo após o trabalho da constituinte de 1988.
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Diretora-Adjunta de Assuntos de 
Aposentadoria e Pensões

Nome:  márcia regina rangel barbosa

Concurso: 1986

Lotação: aposentada/ ds campos dos Goytacazes (rj)

Formação: ciências econômicas

Atividades Sindicais/Associativas: 

diretora de assuntos de aposentadorias e Pensões da delegacia sindical de campos 
dos Goytacazes/rj (2012-2013) e (2014-2015). Presidente da delegacia sindical de 
campos dos Goytacazes/rj (2016-2018).

Diretora Do Plano de Saúde

Nome:  maria antonieta Figueiredo rodrigues

Concurso: 1976

Lotação: aposentada/ds de santos (sP)

Formação: direito e ciências contábeis

Atividades Sindicais/Associativas: 

titular do conselho Fiscal nacional (2009-2011). diretora adjunta do unafisco saúde 
(2012-2013). diretora do unafisco saúde (2014-2015). coordenadora de eventos 
(1997-1999); diretora de administração (2001-2003), (2005-2007) e (2007-2009); 
diretora da seguridade social (2003-2005); diretora de Finanças (2009-2011) e (2012-
2013) da delegacia sindical de santos. titular do conselho de curadores 8ª rF (2000-
2002), (2002-2004), (2008-2010) e (2010-2012); suplente do conselho de curadores 8ª 
rF (2006-2008);titular do conselho curador (2018-2020) da unafisco saúde.

Diretor-Adjunto do Plano de Saúde

Nome:  joão josé tafner

Concurso: 2002

Lotação: drF campinas (sP)

Formação: análise de sistemas e ciências jurídicas

Atividades Sindicais/Associativas: 

membro da diretoria da ds campinas (2005-2007) e (2007-2009). representante da 
unafisco nacional na região de campinas.
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Diretor de Assuntos Parlamentares

Nome:  George alex lima de souza

Concurso: 2006

Lotação: cofis/brasília (dF)

Formação: engenheiro civil e bacharel em direito; especialista em Gestão 
empresarial 

Atividades Sindicais/Associativas: 

diretor Parlamentar (2007-2009) e Presidente da delegacia sindical de brasilia 
(2009-2011). secretário-Geral da mesa do cds (2009-2011).

Diretor-Adjunto de Assuntos 
Parlamentares

Nome:  marcos do carmo assunção

Concurso: 2012

Lotação: seort/drF/cuiabá (mt)

Formação: ciências militares e Pós-graduado em direito administrativo e 
administração Pública 

Atividades Sindicais/Associativas: 

secretario Geral da delegacia sindical de mt. membro do comando local de 
mobilização. Participante ativo do trabalho Parlamentar.

Diretor de Relações Internacionais 
e Intersindicais

Nome:  Kurt theodor Krause

Concurso: 1991

Lotação: drF/blumenau (sc)

Formação: administração e Pós-graduado em comércio exterior e Perspectivas 
internacionais

Atividades Sindicais/Associativas: 

Presidente da ds de blumenau (2004-2009), (2009-2011) e (2013-2018). diretor de 
comunicação social da den (2009-2011). diretor-secretário da den (2011-2013). 
Vice Presidente da mesa do cds (2013-2016). atual Presidente da mesa do conselho 
de delegados sindicais (cds). atual diretor de comunicação da unafisco associação.
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Diretora de Defesa da Justiça Fiscal e da 
Seguridade Social, de Políticas Sociais e 
Assuntos Especiais

Nome:  euzilene teodozia rodrigues ribeiro

Concurso: 1998

Lotação: Fiscalização externa aduaneira/alF/belo Horizonte (mG)

Formação: economia

Atividades Sindicais/Associativas: 

secretária Geral da ds bH na Gestão 2014/2015

Diretora Suplente

Nome:  soniléa Vieira leite

Concurso: 1993

Lotação: dicat/drF/ rio de janeiro (rj)

Formação: direito, Pedagogia, assistência social e Pós-graduada em direito 
Previdenciário

Atividades Sindicais/Associativas: 

diretora de aposentadoria, Proventos e Pensões e comunicação social da 
unafisco associação, representação rio de janeiro. membro do comando local de 
mobilização do rio de janeiro;

Diretor Suplente

Nome:  nelson Pessuto

Concurso: 1980

Lotação: aposentado/ds brasília (dF)

Formação: técnico em contabilidade e direito

Atividades Sindicais/Associativas: 

secretário de assuntos jurídicos da unafisco nacional (1986-1987). integrante do 
grupo que trabalhou no congresso nacional constituinte (1987-1988). 2º Vice-
Presidene da unafisco nacional (1987-1989). 2º Vice-Presidente da unafisco 
nacional (1989-1991). Presidente da unafisco nacional (1991-1993). Presidente 
do sindifisco nacional e da unafisco nacional (1993-1995). Presidente da unafisco 
sindical (1995-1997) e (1997-1999).
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Diretor Suplente

Nome:  ricardo skaf abdala

Concurso: 1996

Lotação: drF Goiânia (Go)

Formação: direito, engenharia elétrica e Pós-Graduação em técnicas 
computacionais

Atividades Sindicais/Associativas: 

Presidente da ds/Goiânia (2012-2013) e (2014-2015). Presidente do conselho 
Fiscal nacional – (2009-2011). diretor-secretário da den do unafisco (2007-2009). 
membro da comissão de sistematização do estatuto da entidade unificada (2008-
2009). membro dos Grupos de estudo da loF e super simples no unafisco (2005-
2009). Presidente de Plenária nacional unificada em brasília (2008). eleito pela 
categoria para integrar Grupo da loF no âmbito da administração (2007). Presidente 
da ds/Goiás (2003-2005) e (2005-2007). Vice-Presidente do conaF 2006. 2º Vice-
Presidente da ds/Goiás (2001-2003). representante da ds/ms do unafisco em 
Ponta Porã (1998-1999).
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5. CONClUSÃO
não há nada mais poderoso do que uma ideia cujo tempo chegou. essa frase, do escritor fran-
cês Victor Hugo, reflete o espírito que move o grupo novo rumo: lutar pelas ideias e ideais 
que serviram de inspiração para uma mudança de atitude de milhares de auditores-Fiscais, 
desde aquela malfadada votação da Pec 443, em 2015, frente ao descaso do Governo e do 
congresso, o que serviu de combustível para a mais longa mobilização da história do nosso 
cargo, infelizmente desperdiçada por uma condução política claudicante da atual den, que 
apostou mais na subserviência à administração do que na força da nossa classe.

apesar das sucessivas frustrações que enfrentamos nos últimos anos, a semente foi lançada. 
Fazê-la germinar requer um trabalho contínuo, persistente, incansável. não há solução mila-
grosa ou de curto prazo. 

mais que isso: não é uma tarefa exclusiva do sindicato. é uma responsabilidade que deve ser 
cultivada e compartilhada por todos os auditores-Fiscais, tendo a representação sindical a 
missão de direcionar e conduzir esse processo. e nós aceitamos esse desafio!

agora você conhece as diretrizes e propostas que vão servir de baliza à nossa atuação, sabe 
quem são as pessoas que se propuseram a trabalhar para mudar a condução do nosso sindica-
to e colocá-lo definitivamente em um caminho diferente. é uma equipe de colegas altamente 
comprometidos com o resgate da autoridade e da valorização do papel do auditor-Fiscal da 
receita Federal do brasil, com a liderança do colega Kleber cabral, que já demonstrou, à fren-
te da unafisco associação nacional, sua disposição inquestionável de lutar pela valorização 
do nosso cargo.

junte-se a nós nessa missão, que passa pela necessária reconciliação dos auditores-Fiscais, 
pelo fim das inúmeras subdivisões internas e pela compreensão de que só conseguiremos 
avançar se estivermos unidos. 

o nosso cargo constitui patrimônio inestimável. e o futuro dele depende das decisões e esco-
lhas que fazemos hoje. sua participação é insubstituível, sua decisão é fundamental. 

abrace essa ideia! 
Vote Novo Rumo!






