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Mensagem aos
Auditores-fiscais
Caros colegas,
É tempo de eleições, tempo de opções!
É tempo de compreensão dos desafios
que temos pela frente e da força que precisamos reunir para resistir às intempéries
por vir e para alcançar o lugar que pretendemos como o nosso.
Uma das opções que devemos fazer,
enquanto partícipes e principais agentes da
administração tributária, é discutirmos e
apontarmos que modelo de administração
fazendária pretendemos ter. Identificar qual
a melhor opção para o país em que vivemos
e desenvolvemos a nossa atividade é nosso
dever enquanto aqueles a que se destinou a
responsabilidade de promover aplicação do
sistema tributário.
Parece-nos que a nossa administração
tributária, em vista do dilema entre os investimentos na aceitação social da tributação e aqueles necessários ao fortalecimento
da administração enquanto força coercitiva,
escolheu fazer mal os dois: nem, adequadamente, promove aceitação da tributação,
nem, suficientemente, fortalece o fisco em
sua vertente fiscalizadora.
Ao contrário, vemos crescentemente a
sonegação tornar-se regra e a rejeição aos
tributos fortalecer-se como forma de protesto para a má qualidade do gasto público,
enquanto se investe em uma Administração
Tributária caudatária de um modelo gerencial inteiramente inapropriado à Constituição e às leis e que, consequentemente, torna
impossível que se entregue ao cidadão o seu
direito fundamental a uma Boa Administração Tributária.
Os serviços de fiscalização estão a cada
vez mais depauperados. Há mais fiscais em
cargos comissionados e funções gratificadas
que em exercício nas atividades de fiscaliza-
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ção. Enquanto isso, a evasão tributária aumenta e os Auditores-Fiscais se encontram
em sua maior crise de reconhecimento, seja
em termos remuneratórios, seja em valorização profissional.
O reconhecimento do atributo de autoridade de Estado para o pleno exercício das
atribuições do Auditor-Fiscal decorre da
percepção da própria sociedade de que, para
a defesa de seus interesses, é necessário que
haja atuação independente e autônoma, sem
ingerências do poder político, pois não se
enfrentam poderosos interesses econômicos
sem garantias e prerrogativas de Estado.
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 Auditores-Fiscais com a sociedade brasileira,
pautada no reconhecimento da importância
do que fazemos e do que somos.
Para além de intervenções estritamente
corporativas no Congresso Nacional, perfeitamente legítimas, dada a complexidade do
cargo, as graves questões de (in)justiça fiscal
e distribuição da carga tributária nacional,
exigem dos servidores responsabilidade
ainda maior. Os Auditores-Fiscais da Receita
Federal do Brasil, organizados em carreira
de elevada especialização, possuem papel
relevante na construção de uma política
tributária que atenda aos comandos da
Constituição.
Mas, infelizmente, diante de tais
desafios, o que tem ocorrido?
O distanciamento dos Auditores em relação ao sindicato é perceptível, cada vez mais
se aprofunda o sentimento de que a voz do

É tempo de, definitivamente,
travarmos o bom combate
por uma administração
tributária em que a autoridade
administrativa, o Auditor-Fiscal,
sem sombra de dúvida, possa
exercer as suas atribuições, para
fazer frente as responsabilidades
que lhe foram destinadas
constitucionalmente, com as
garantias que lhe são inerentes.

sindicato não é a dos Auditores, com o agravamento de tal fenômeno nos últimos anos,
em virtude de haverem surgido no seio da
categoria grupos distintos com interesses
diversos e mesmo antagônicos, notadamente, depois da criação do Funpresp e o reflexo
deste fato sobre a questão das aposentadorias, atuais e futuras. Há uma corrida para
que cada um desses grupos possa fazer o
sindicato mover-se em direção à satisfação
de seus interesses, sem que se pense na
elaboração de pauta que faça a ação sindical refletir, de fato, os interesses de toda a
categoria. Isso redunda em ação claudicante
e diversidade de articulações que, muitas
das vezes, visam ações contrárias à eventual
decisão da categoria que, carente de debate,
não permitiu o amadurecimento adequado à
unidade.
Mesmo pautas como a valorização do Auditor-Fiscal com a qual estariam, unanimemente, concordantes os Auditores-Fiscais,
parecem não encontrar avanço significativo.
Em contrapartida, o modelo gerencial da
RFB avança sem enfrentamento necessário
a ponto de revermos, agora ressuscitado, o
Pró-Pessoas, com o nome de Programa de
Desenvolvimento Individual.
Mas o tempo é de eleições e, portanto, de
oportunidades!
Kairós, como diriam os gregos, para
expressar o tempo oportuno, e a Bíblia, para
exprimir o tempo divino, é o momento em
que uma oportunidade se apresenta e deve

ser encarada, como algo esperado atentamente, com a força necessária e a destreza
devida para que simplesmente abertura não
feche, a oportunidade não passe. Esperar
com a atenção resistente alcançar a oportunidade é o que nos dará o caminho e as vias
de acesso. Neste sentido, caminhos há. É
preciso resistir.
Nenhum caminho, entretanto, se faz de
modo tão eficaz quanto a ação sindical, de
um sindicato de verdade, isto é, aquele que
age de maneira resistente, pois, sindicato
que resiste jamais entrega direitos. E não
haverá Sindicato de Verdade sem unidade da
categoria. E somente se faz una a categoria
que constrói, diuturnamente, espaço para
o diálogo, para o saudável debate democrático que chama e reclama a constituição do
entendimento comum. A unidade dialógica
e a atenção resistente são as vias de acesso
para que melhor encaminhe a ação sindical
oportuna.
É tempo de, definitivamente, travarmos o
bom combate por uma administração tributária em que a autoridade administrativa, o
Auditor-Fiscal, sem sombra de dúvida, possa
exercer as suas atribuições, para fazer frente
as responsabilidades que lhe foram destinadas constitucionalmente, com as garantias
e prerrogativas que lhe são inerentes. É
tempo, portanto, de resistir, de enfrentar, de
dizer não ao modelo gerencialista.
É tempo de se comunicar melhor. É tempo de ver meios de comunicação à disposição do Sindicato utilizados no interesse dos
filiados e não apenas da direção sindical de
plantão. Para tanto a comunicação deve ter
um olhar interno, de cunho eminentemente
corporativo, e um olhar externo, a fim de
fazer chegar à sociedade o trabalho desenvolvido pelos Auditores e a sua importância
na estrutura do Estado brasileiro.
Os tempos são tempos de reunir, de
resistir, de agir.
Neste sentido, pretendemos levar ao
conhecimento de vocês as nossas propostas
de atuação em determinados eixos, adiante
detalhadas. Mas não poderíamos nos dispor
de outra forma que não fosse para ajudar a
construir um Sindicato de Verdade, a partir
de uma Delegacia Sindical de

Resistência, Unidade e Ação!
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OS AUDITORES-FISCAIS,
O SEU SINDICATO E A SOCIEDADE
Manter e defender a independência sindical em relação à Administração e em relação à partidos
políticos;
Participar de fóruns e eventos
externos levando a discussão de
temas tributários e fiscais;
Ampliar o relacionamento com
outras entidades associativas e
sindicais de interesse da categoria
em busca de atuação conjunta e
objetivos comuns;
Atuação parlamentar pró-ativa,
com base em Estudos Técnicos,
direcionada a grupos selecionados
de parlamentares, lideranças e blocos partidários, conforme o tema,
visando à valorização dos Auditores-Fiscais como fonte de referência e consulta na elaboração de
normas tributárias;
Atuação parlamentar em âmbito
local e colaboração com o trabalho
nacional, na defesa do cargo e das
propostas para políticas tributárias e fiscais;

Fomentar a realização de eventos
técnicos.
Atuar na defesa dos interesses corporativos dos Auditores-Fiscais,
seja dos daqueles ativos, seja dos
aposentados, seja dos vinculados
ao regime próprio, seja daqueles
vinculados ao regime de previdência complementar/Funpresp.
Estimular e aumentar a participação dos Auditores nas deliberações
sindicais.
Procurar junto a direção nacional
os meios para criar uma estrutura na DS que permita o fornecimento de maneira célere e segura
das informações solicitadas pelos
filiados relativamente às ações
judiciais.

OS AUDITORES-FISCAIS E A
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Promover a aproximação dos Auditores-Fiscais em seus locais de
trabalho visando apoiá-los perante
a administração da RFB nas questões relacionadas ao dia-a-dia do
trabalho, especialmente naquelas
que envolvem discussão de metas
individuais ou por equipe, com
fins de avaliação seja para efeito
de promoção, remuneração ou
mesmo que envolvam lotação em
seções ou serviços, buscando evitar situações caracterizadoras de
assédio funcional ou moral.
Promover a discussão junto as
Auditores-Fiscais e perante a
administração sobre as condições
e metas estabelecidas para adesão
ao teletrabalho, controle de horário, cargas de trabalho, etc.

Manter canal de diálogo permanente com a administração local
da RFB, com vistas a discutir problemas e propor soluções e alterações relacionadas à atividade das
diversas unidades e, em especial,
dos Auditores-Fiscais, visando ao
fortalecimento do órgão e ao reconhecimento da autoridade atribuída legalmente aos Auditores.
Continuar lutando para a revogação/alteração de normas administrativas que ao mesmo tempo
enfraquecem a autonomia e a
autoridade conferida legalmente
aos Auditores-Fiscais e promovem
uma hipertrofia gerencial verticalizada e improdutiva.

Incentivar a aproximação com
órgãos de imprensa em geral, por
meio da divulgação de estudos e
eventos técnicos, a fim de criarmos
canal de divulgação das atividades
desenvolvidas pelos Auditores.

Manter grupo de estudos da legislação tributária visando debater e
propor alternativas para a política
tributária e fiscal do país, elaboração de teses para os eventos nacionais, com repercussão no trabalho
parlamentar.
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CELSO JOSÉ FERREIRA DE OLIVEIRA
Reabrir o debate e promover esforços para reconquistarmos uma
remuneração condizente, estável,
previsível e compatível com o grau
de responsabilidade e complexidade de nossas atribuições e autoridade.
Lutar contra quaisquer formas de
remuneração variável, que possuem natureza gerencialista, vinculada à imposição e ao cumprimento de metas, sejam individuais
ou coletivas, que atentam contra a
autoridade do cargo e afetam diretamente a progressão dos Auditores-Fiscais na carreira.
Dar continuidade à luta histórica pela paridade e integralidade
da remuneração para todos na
carreira, perdida em face da condução sindical equivoca da atual
DEN que levou a implantação da
proposta de bônus que aviltou a
remuneração de Ativos, que não
recebem seus efeitos nas férias e
13º Salários, e de Aposentados, que
a recebem de forma reduzida e
decrescente.
Defender, como medida emergencial, 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
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Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil lotado no Escritório de
Corregedoria da 9 º Região Fiscal. Na Receita Federal do Brasil, tomou
posse no cargo de Técnico do Tesouro Nacional, em 1996, e como Auditor-Fiscal da Receita Federal em 2003. Atuou na Alfândega do Porto
de Vitória/ES. Na DRF/Paranaguá, atuou na SAANA e SACAT. Foi
Chefe da SACAT, da Equipe de Procedimentos Especiais Aduaneiros e
responsável pelo expediente da DRF/Paranaguá. Na ALF/Paranaguá,
foi Chefe da Fiscalização Aduaneira e Inspetor-Chefe substituto. Na
IRF/Curitiba, foi assistente do Inspetor-Chefe e Chefe do SECAT.

QUESTÕES RELATIVAS AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS
Disponibilizar atendimento local
adequado aos aposentados e pensionistas sobre assuntos de seu
interesse.

FABIO EDUARDO SCARABELOT

Estimular a participação na vida
sindical, incentivando-os à colaboração nos trabalhos sindicais e
parlamentares.

Propor iniciativas que visem estabelecer uma contribuição paritária
do governo ao FUNPRESP, bem
como criação de meios de segurança para o bom gerenciamento
desse fundo.
Dar continuidade à programação
de eventos e encontros de grupos
de aposentados, visando a confraternização e o lazer.

VICE-PRESIDENTE

Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil em exercício na Seção
de Procedimentos Especiais na Inspetoria da Receita Federal em
Curitiba. Tomou posse como Auditor-Fiscal da Receita Federal em
2003. Foi Chefe da Seção de Controle e Acompanhamento Tributário na DRF/Foz do Iguaçu, atuou como instrutor em Curso de
Formação/ESAF, atuou na Seção de Pesquisa e Seleção Aduaneira
e como Chefe da Seção de Procedimentos Especiais Aduaneiros na
Inspetoria da Receita Federal em Curitiba

Defender e apoiar os esforços para
a manutenção permanente de uma
remuneração estável com paridade
entre ativos e aposentados.
Reabrir o debate e a luta para a
extinção injusta da contribuição
previdenciária pelos aposentados e
pensionistas.

PRESIDENTE

NADIR GONÇALVES DA CUNHA RIBEIRO

SECRETÁRIA-GERAL

Auditora-Fiscal lotada no Serviço de Fiscalização da DRF em
Curitiba, exercendo atividades na Equipe de Controle
Interno - EQCOI. Tomou posse como Fiscal de Tributos
Federais – FTF em dezembro de 1980, aprovada
por concurso público, realizado em 1979.

LORIVAL POSSETTI

DIRETOR DE FINANÇAS
Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil aposentado.
Tomou posse como Fiscal de Con-tribuições Previdenciárias
em 1982. Entre 1976 a 1982, foi Inspetor do Trabalho em
Londrina/PR.
Currículo Acadêmico:
Graduação: Bacharel em Direito – FUNDINOP/PR
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MARCELO ALVES

DIRETOR-ADJUNTO DE FINANÇAS

Tomou posse como Auditor-Fiscal em 2002, na DRF/Caxias do Sul.
Atualmente está lotado no Secat da DRF/Curitiba.
Currículo Acadêmico:
Graduação: Administração – UFSC
Graduação: Direito – Universidade de Caxias do Sul

BETINA KRIEGER

DIRETOR DE ASSUNTOS JURÍDICOS E ESTUDOS TÉCNICOS

Auditora Fiscal em exercício na SRRF09, lotada na DIFIS/Sepac. Tomou posse
em junho de 2006, na DRF/ Foz do Iguaçú, trabalhou na Ponte da Amizade e no
serviço de Fiscalização Aduaneira e na DRF/Curitiba trabalhou na SAPAC.
Currículo Acadêmico
Tecnólogo em Processamento de Dados - Fundação Universidade
Regional de Blumenau. Bacharelado em Administração de
Empresas - Universidade Federal do Paraná

CARLOS JOSÉ DE OLIVEIRA

DIRETOR DE COMUNICAÇÕES

Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil lotado na Divisão de Interação com o Cidadão na SRRF da 9º Região Fiscal. Tomou posse como
Auditor-Fiscal da Receita Federal em 2001. Foi Chefe do SECAT da DRF/
Foz e SACAT da DRF/Ponta Grossa, atuou na Dirac/SRRF09. Atualmente
é Representante do Programa de Educação Fiscal no estado do Paraná e
responsável pelo serviço de Atendimento ao Contribuinte na 9ªRF. Pela
ESAF, ministra, desde 2006, aulas nos cursos de formação nas matérias
Arrecadação e Cobrança, Atendimento e Educação Fiscal.

HANS R. KLUG

DIRETOR DE ASSUNTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES
Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil – Aposentado desde 1990.
Ingresso na carreira de TT, em 1970
Bacharel em Ciências Econômicas pela FURJ – SC.
Atividades sindicais na DS- Curitiba:
Diretor de Comunicações – 2009/2011 e 2012/2013;
Diretor de Assuntos de Aposentadoria e Pensões: 2014/15.
Atividades Associativas:
Presidente da Unafisco Regional do Paraná - 2017/18;
Representante Regional do Paraná da Unafisco Nacional, desde 2008.

LUIZ TADEU M. MACHADO

DIRETOR DE DEFESA DA JUSTIÇA FISCAL
E DA SEGURIDADE SOCIAL

Auditor-Fisca l da RFB, em exercício na 1ª Seção do CARF.
Tomou posse no cargo em Setembro de 1.992.
Formação:
Gradua do em Ciências Contábeis e Direito pela Universida de Estadual
de Ponta Grossa, com especialização lato sensu em Direito Público.
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