
Conheça o 
trabalho do 
Auditor Fiscal 
Profissional que tem 
importância reconhecida 
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necessários para dar mais 
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cidadãos, desde que bem 
investidos.
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Mesmo diante da estagnação da economia, Fisco Potiguar consegue aumentar arrecadação de tributos estaduais no
Rio Grande do Norte. Em 2019 foi registrada alta nominal de 1,32%, na comparação com 2018, chegando a R$ 6,152 bilhões
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Há menos de um ano condu-
zindo o SINDIFERN, a atual Di-
retoria apresenta um balanço do 
que foi 2019, sob o ponto de vista 
das lutas empreendidas nos planos 
local e nacional. É uma prestação 
de contas das inúmeras atividades 
promovidas para valorizar a nossa 
categoria.

O ano de 2020 começou, mas a 
sensação para os servidores públi-
cos é a de que 2019 não terminou, 
ao menos do ponto de vista dos ata-
ques ao estado social. O mais grave 
de todos, a chamada Reforma da 
Previdência, subtraiu direitos dos 
trabalhadores, conquistados em 
anos de lutas.

O que parecia uma miragem 
candanga na distante Brasília, 
chegou a nós, servidores: o Estado 
do Rio Grande do Norte quer pro-
mover a sua reforma do Regime 
Próprio de Previdência, inspiran-
do-se na Emenda Constitucional 
103/2019, que impôs graves perdas 

aos trabalhadores.
Numa frase, a reforma pode ser 

resumida assim: o servidor vai tra-
balhar mais, pagar mais e ganhar 
menos ao se aposentar. Uma inver-
são de valores perversa: penaliza o 
cidadão na fase da vida em que ele 
mais precisa de apoio e recursos pa-
ra manter a sua dignidade e a da 
sua família.

O Fisco tem a exata compreensão 
da complexidade do problema previ-
denciário do Estado, e quer encontrar 
uma saída construindo pontes e não 
muros. Unidos, buscaremos cami-
nhos que possam minimizar esta 
conta que não fizemos, mas estamos 
sendo convocados a pagar.

Precisamos, agora mais do que 
nunca, estar mobilizados, unidos e 
fortalecer a luta que já está em cur-
so para defender os nossos direitos. 
O SINDIFERN está integralmente 
envolvido neste debate, por decisão 
da nossa base, porque acredita que 
dialogar é preciso!

O Sindicato dos Auditores Fis-
cais do RN – SINDIFERN, com 
objetivo de discutir e deliberar as-
suntos e medidas de interesse da 
categoria Fisco RN, convocou ao 
longo de 2019, 15 Assembleias Ge-
rais Extraordinárias - AGE (com 
continuações) e uma Assembleia 
Geral Ordinária- AGO.

Janeiro foi o mês com a maior 
ocorrência de assembleias registra-
das – foram 06 (seis) no período de 
02 a 09 de janeiro, em que a dire-
toria do SINDIFERN, com apoio da 
base, realizou um “Ato de Protesto” 
no saguão da Secretaria de Estado 
da Tributação – SET. Na ocasião, 
a categoria reivindicava, principal-
mente, um posicionamento do Go-
verno sobre os atrasos de salários, 
inclusive os 13º de 2017 e 2018.

Em abril, após a posse da nova 
diretoria do SINDIFERN, a atual 

gestão convocou os filiados para 
discutir e deliberar sobre: atrasos 
salariais, reformas previdenciária 
e tributária, informes jurídicos, Lei 
Orgânica da Administração Tribu-
tária – LOAT, entre outros assuntos 
de interesse do Fisco RN.

Entre os principais encaminha-
mentos ocorridos em AGE, vale a 
pena destacar a criação da Comissão 
de Avaliação do Jurídico, com objeti-

vo de avaliar a prestação de serviço 
do escritório Monte de Hollanda aos 
filiados do SINDIFERN. Além da 
aprovação de mais uma comissão, 
responsável para avaliar a proposta 
de Regime Próprio de Previdência 
Social do Governo RN, e, com a co-
laboração da base, avaliar e oferecer 
contrapropostas no que tange os 
aspectos em torno das alíquotas e 
regras de transição.

CONSELHO DO IPERN
O vice-presidente do 

SINDIFERN, Juarez Moura 
Cavalcante e o Diretor Adjunto 
de Formação Sindical, Moisés 
Mattos, foram escolhidos entre 
profissionais com formação 
superior, experiência e notório 
saber nas áreas de seguridade, 
administração, economia, 
finanças ou direito, para compor 
o Conselho Fiscal e Previdenci-
ário do Instituto de Previdência 
dos Servidores do Rio Grande 
do Norte (IPERN). Os mandatos 
têm duração de dois anos, admi-
tida uma única recondução.

SALÁRIOS
O Governo do RN anunciou 

que vai pagar até o dia 15 de 
fevereiro a folha de novembro 
de 2018 para os servidores que 
ainda não receberam os seus 
vencimentos daquele mês. A 
previsão foi anunciada pelo 
secretário estadual de Plane-
jamento e Finanças, Aldemir 
Freire, durante reunião com o 
Fórum de Servidores para dis-
cutir o pagamento de salários.

DEVEDOR
O Tesouro Nacional pagou, 

em 2019, R$ 8,35 bilhões em 
dívidas atrasadas de estados. 
Desse total, R$ 139,41 milhões 
do Rio Grande do Norte. Só em 
dezembro foram R$ 45 milhões 
em dívidas do RN. Os dados 
estão no Relatório de Garan-
tias Honradas pela União em 
Operações de Crédito, divulga-
do pela Secretaria do Tesouro 
Nacional.

DIÁRIAS
O Governo do Estado publi-

cou um decreto em que reduz 
custos de diárias internacionais 
em 20%. Além disso, o total de 
diárias por servidor não poderá 
exceder 60 dias por ano, a 
menos que tenha autorização 
do Comitê de Gestão e Eficiên-
cia. Nos casos de motoristas, o 
limite agora é de 90 diárias por 
ano, salvo também em casos 
excepcionais. 

CHEQUE ESPECIAL
Começou a valer a partir 

deste mês de janeiro o limite de 
8% para a taxa mensal de juros 
do cheque especial, o equivalen-
te a 151,8% ao ano. A limitação 
dos juros do cheque especial foi 
decidida pelo Conselho Monetá-
rio Nacional. Em 2019, os juros 
do cheque especial encerraram 
em 12,4% ao mês, o que equi-
vale a 306,6% ao ano. Também 
já em vigor as novas regras que 
permitem a cobrança de tarifa 
pelos bancos para disponibili-
zar esse crédito.

INADIMPLÊNCIA
O ministro Dias Toffoli, 

presidente do STF, determinou 
que o governo federal retire 
as inscrições dos estados de 
Minas Gerais e do Rio Grande 
do Norte de três cadastros de 
inadimplência: Cauc, Cadin  e 
Siafi.

SEM RESTRIÇÃO
Toffoli indicou que buscou 

evitar a possibilidade dos 
estados perderem prazos para 
a celebração de contratos e 
convênios, o que colocaria em 
risco a continuidade de políti-
cas públicas implementadas 
por meio do repasse de verbas 

federais.

POSSE
O presidente do SINDI-

FERN Roberto Fontes esteve 
na solenidade de posse da nova 
diretoria Sindifisco de Pernam-
buco. Os novos diretores foram 
eleitos em novembro de 2019 
e irão conduzir o Sindifisco-PE 
durante o triênio 2020-2022. 

RECADASTRAMENTO
O Instituto de Previdência 

dos Servidores do Estado do 
Rio Grande do Norte (Ipern) 
convoca os servidores apo-
sentados e pensionistas, para 
que façam o recadastramento 
dentro do mês de aniversário e 
evitem o bloqueio no pagamen-
to do benefício. A previdência 
estadual possui hoje cerca de 
53 mil beneficiários, sendo 
43 mil aposentados e 10 mil 
pensionistas. 

OBRIGATÓRIO
O recadastramento é 

obrigatório e deve ser realizado 
anualmente, no mês de aniver-
sário. O beneficiário deve ir ao 
IPERN levando os seguintes 
documentos: Carteira de Identi-
dade, CPF e Comprovante de 
Residência.

DIREITO MUNICIPAL
Nos dias 26 e 27 de mar-

ço, na Escola de Governo do 
Centro Administrativo, em 
Lagoa Nova, será realizado o 
III Congresso Regional de Di-
reito Municipal, que traz como 
temática a “Reforma Tributária 
– uma Receita para o Futuro”. 
O evento conta com o apoio do 
Sindifern.

Resenha

Editorial

Auditores se reúnem no auditório do Sindifern para 1ª Assembleia Geral de 2020

Assembleias decidiram os rumos 
da categoria Fisco RN em 2019

Dialogar é preciso

COLEGIADO
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Os Auditores Fiscais do Rio 
Grande do Norte foram às ur-
nas para escolher os represen-
tantes da Diretoria Executiva, 
Conselho Fiscal e Delegados 
para o biênio 2019/2021.

Foram eleitos Presidente e 
Vice, respectivamente, os Audi-
tores Roberto Fontes e Juarez 
Moura, da chapa Unidade e Lu-
ta, a única inscrita no certame.

Dos 344 votos contabilizados, 
os candidatos à Diretoria Exe-
cutiva obtiveram 322. Houve 20 
votos em branco e dois nulos.

O presidente eleito, Roberto 

Fontes, agradeceu aos colegas 
pela expressiva votação e res-
saltou a maturidade do Grupo 
Ocupacional Fisco ao avalizar a 
chapa de consenso.

“A construção da unidade 
fortalece a nossa pauta, que 
contempla a luta pela regula-
rização dos salários em atraso, 
capacitação profissional dos 
Auditores Fiscais e melhores 
condições de trabalho, além da 
defesa dos direitos conquista-
dos a partir da promulgação da 
Constituição Cidadã de 1988”, 
destacou.

Em 2019 auditores elegeram 
Diretoria do SINDIFERN até 2021

A arrecadação de tributos esta-
duais no Rio Grande do Norte, re-
gistrou, em 2019, alta nominal de 
1,32%, na comparação com 2018, 
chegando a R$ 6,152 bilhões.

“Destaque-se o esforço empre-
endido pelos Auditores Fiscais 

para a concretização deste aumen-
to, considerando-se que no ano de 
2019 a economia brasileira ficou 
praticamente estagnada. Para-
béns aos colegas pelo desempe-
nho”, disse o Presidente Roberto 
Fontes.

Segundo a Secretaria de Tri-
butação – SET, o Fisco arrecadou 
a mais R$ 79,97 milhões. Somen-
te o Imposto sobre Circulação de 
Mercadorias e Serviços (ICMS), 
principal tributo estadual, teve 
uma arrecadação nominal de R$ 

5,724 bilhões.
O IPVA (Imposto sobre a Pro-

priedade de Veículos Automoto-
res) e o ITCD (Imposto de Trans-
missão Causa Mortis e Doação), 
os outros impostos de competência 
estadual renderam, respectiva-

mente, R$ 408,75 milhões e R$ 
19,33 milhões.

No site do SINDIFERN, é pos-
sível acompanhar o valor das arre-
cadações mensais de ICMS, IPVA 
e ITCD desde 2009. Acesse www.
sindifern.org.br .

Auditores Fiscais realizam operações especiais de combate à sonegação fiscal no RN Em ações de fiscalização tributária, fisco confere mercadorias e notas fiscais 

Arrecadação própria do RN ultrapassa R$ 6 
bilhões em 2019. ICMS supera os R$ 5,7 bi
Mesmo diante da estagnação da economia, Fisco Potiguar consegue aumentar arrecadação

TRIBUTOS

Com o tema “Cobrança da Dí-
vida Ativa no RN: perspectivas e 
ações de potencialização”, o SIN-
DIFERN promoveu em 2019 uma 
série de debates acerca de formas 
efetivas de recuperação dos ativos 
do Estado. Até a governadora Fáti-
ma Bezerra participou.

Com um estoque da Dívida Ativa 
ultrapassando R$ 7 bilhões, e diante 
da atual conjuntura de calamidade 
financeira em que se encontra o RN, 
é importante somar esforços entre 
todos os órgãos do Governo, para 
tirar efetivamente o estado da atual 
crise fiscal e financeira.

A governadora Fátima Bezerra 
disse que para recuperar os recur-
sos da dívida ativa “é necessário 
um conjunto de medidas. Precisa-
mos aperfeiçoar os instrumentos 
de combate à sonegação olhando 
para futuro, mas também para o 
passado”, afirmou. Em seguida a 
chefe do Executivo ressaltou a im-
portância do Fisco e do Poder Judi-
ciário neste processo.

Para o presidente do Tribunal 
de Justiça, o Desembargador João 

Rebouças, a colaboração do Tribu-
nal de Justiça na força-tarefa de 
cobrança da Dívida Ativa no RN, 
passa pela agilização dos princi-
pais processos e na escolha dos 
maiores devedores, que possuem 
patrimônios com reais garantias 
para sanar seus débitos fiscais.  

O procurador geral de justiça 
do MPRN, Eudo Leite, disse que “o 
Ministério Público vêm contribuin-
do com a cobrança da dívida ativa 
de diversas maneiras, uma delas é 

através da implantação do Núcleo 
com atribuições específicas em 
matéria de crimes contra a ordem 
tributária estadual”. 

Os debates também contaram 
com a participação do professor dou-
tor em Direito Comercial pela USP, 
Roberto Lincoln, que falou sobre a lei 
de recuperação judicial na cobrança 
dos créditos tributários e alternativas 
para dar maior eficiência à cobrança 
dos débitos anteriores a pedidos de 
recuperação judicial de empresas.

Evento discute perspectivas e ações de potencialização e eficiência para cobranças

Roberto Fontes assumiu o Sindicato dos Auditores eleito em chapa única

Debate sobre a dívida ativa do
RN reúne auditores e autoridades

DEVEDORES NOVA GESTÃO
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O Governo Federal implantou 
no ano de 2019 uma pauta liberal 
de destruição do serviço público 
brasileiro e das conquistas sociais 
da Constituição de 1988. Os temas 
nacionais e seus reflexos para os 
servidores públicos exigiram esfor-
ço contínuo da Direção do SINDI-
FERN na articulação política com 
o parlamento federal e, também, 
com o estadual.

O presidente Roberto Fontes 
e os diretores Fernando Freitas, 
Marleide Macedo, Miro Costa, José 
Vieira, Wellington Bezerra e Se-
bastião Macêdo se revezaram nas 
atividades. “A participação política 
da categoria foi fundamental para 
o fortalecimento e encaminhamen-
to destas lutas”, analisou Roberto 
Fontes.

Parceira de todas as horas, a 
FENAFISCO buscou, com o apoio 
do Sindicato, o apoio de parlamen-
tares da bancada federal contra as 
pautas nocivas ao serviço público 
(PECs 186, 187 e 188/2019), refor-

mas da Previdência e Tributária, e 
na defesa da Reforma Tributária 
Solidária (RTS).

Os diretores se revezaram nas 
reuniões sobre as reformas Previ-
denciária e Tributária coordenadas 
pela Fenafisco, e nas audiências 
com os deputados federais e sena-
dores do Rio Grande do Norte e de 
outros estados. Em cada oportuni-
dade, o SINDIFERN alertou para 
os pontos mais prejudiciais das PE-

Cs 186, 187 e 188/2019, e pediu o 
apoio dos parlamentares em defesa 
da RTS.

A articulação também se es-
tendeu a outros pontos nevrálgicos 
para o serviço público e os cida-
dãos brasileiros. O SINDIFERN 
buscou apoio no Senado contra 
as pautas que propõem a redução 
salarial e de jornada e o fim da 
estabilidade no serviço público, do 
PLS 3713/2019 (Porte de Armas) 

e do PLS 116/2017 (Avaliação de 
Desempenho dos Servidores Públi-
cos).

“Em 2020, daremos continui-
dade aos trabalhos sindicais nas 
esferas nacional e estadual, sem-
pre na defesa do serviço público e 
seus servidores, preservando o Es-
tado Social, mortalmente atingido 
com a reforma da Previdência e a 
Reforma Trabalhista”, destacou o 
presidente do SINDIFERN. 

A articulação no parlamento
em defesa do Serviço Público
Auditores intensificaram trabalho sindical de negociação junto à classe política

POLÍTICA

Diretoria do Sindifern visita deputados federais e senadores com pleitos em defesa do serviço público brasleiro

SINDIFERN debate com TJRN 
aprovação da LDO e devolução

ORÇAMENTO ESTADUAL

O presidente do SINDI-
FERN, Roberto Fontes, e o 
Diretor de Formação Sindical, 
Fernando Freitas, foram rece-
bidos pelo presidente do Tribu-
nal de Justiça do Rio Grande 
do Norte, Desembargador João 
Rebouças.

Os representantes do Fisco 
Potiguar externaram ao presi-
dente do TJRN a preocupação 
da categoria com a Lei de Dire-
trizes Orçamentárias sem a exi-
gência de devolução das sobras 
orçamentárias pelos poderes ao 
Tesouro Estadual.

O presidente João Rebouças 

disse ser sensível à questão e es-
tar disposto a conversar, ao lado 
dos presidentes dos outros pode-
res, para encontrar uma solução. 

Os dirigentes do SINDI-
FERN argumentaram que as 
sobras orçamentárias de 2018 
somaram R$ 146,28 milhões, de 
acordo com o Sistema Integra-
do de Informações ao Cidadão, 
enquanto o Poder Executivo 
enfrenta dificuldades até para 
pagar os salários dos servidores.

Apesar de todo o esforço, a 
Assembleia Legislativa votou o 
orçamento para 2020 sem a pre-
visão da devolução das sobras.

Fernando Freitas, desembargador João Rebouças e Roberto Fontes

Marleide Macedo, diretora de comunicação do Sindifern, nas articulações em BSB

Em 2019, o Fisco do Rio 
Grande do Norte se despediu 
do colega Francisco Nunes 
Tavares, o segundo presiden-
te eleito do SINDIFERN. Ele 
morreu no dia 21 de dezem-
bro aos 67 anos, no Hospital 
do Coração, em Natal, e foi 
sepultado no dia seguinte, no 
Cemitério Morada da Paz.

Nunes dirigiu o SINDI-
FERN por duas gestões, de 
1991 a 1993 e de 1993 a 1995, 
e foi um dos seus fundadores. 
“Percorreu o Estado, conven-
cendo os colegas da impor-
tância do Sindicato para o 
encaminhamento das nossas 
lutas”, relembrou o presiden-
te Roberto Fontes.

Ex-presidentes mani-
festaram pesar pela morte 
de Nunes, e destacaram a 
sua atuação para que o SIN-
DIFERN se transformasse 
numa das mais importantes 
instituições sindicais do Rio 
Grande do Norte.

José Araújo, primeiro 
presidente eleito, disse que 
ele ainda tinha muito a con-
tribuir com a nossa categoria. 
“Foi um grande lutador e dei-
xou a sua história muito bem 
escrita na criação do nosso 
movimento sindical”.

Pedro Lopes destacou que 
Nunes foi um sindicalista 
muito atuante e de grande 
importância para o Fisco. 
“Sua liderança e ousadia aju-
daram a dar vida e consolidar 
o SINDIFERN”.

Fernando Freitas ex-
pressou gratidão a Nunes 
pelo “compromisso com as 
batalhas sindicais e serviços 
prestados ao Fisco e ao SIN-
DIFERN nesses 30 anos de 
organização e lutas”.

Lúcio Roberto Pereira 
afirmou que Nunes deixou 
como grande legado a unifica-
ção da carreira e a exigência 
de nível superior para ingres-
so no Grupo Ocupacional Fis-
co. Marleide Macedo destacou 
a história de grandes lutas 
que Nunes conduziu pela 
manutenção e conquistas de 
direitos, e Eleazar Brito reco-
nheceu nele a capacidade de 
mobilização da categoria para 
as lutas que a fortaleceram.

A despedida ao 
ex-presidente 
Francisco Nunes 

ADEUS

A direção do SINDIFERN es-
teve em Brasília, com apoio da Fe-
deração Nacional dos Fisco - Fena-
fisco, para tratar, especialmente, 
sobre a PEC 06/2019 - Reforma da 
Previdência, do PLS 3713/2019 - 
Porte de Armas e do PLS 116/2017- 
Avaliação de Desempenho dos Ser-
vidores Públicos. 

Os dirigentes sindicais reali-
zaram visitas de mobilização em 
diversos gabinetes parlamentares, 
entre eles no gabinete do senador 
e relator da reforma previdenciá-
ria, Tasso Jeirissati. Na ocasião, os 
auditores foram recepcionados pelo 
assessor parlamentar e de assun-
tos econômicos, Silvio Holanda. 

A comitiva do Fisco, também, 
foi recebida pelos senadores Fer-

nando Collor (PROS-AL), Rodrigo 
Cunha (PSDB/PSL-AL) e Zenaide 
Maia (PROS-RN). E nos gabinetes 
do senador Roberto Rocha (PSDB- 
MA) e do deputado João Maia (PL-
-RN), foram entregues os ofícios 
do SINDIFERN, para formalizar 
a participação dos palestrantes no 
XII Conefisco. 

O trabalho de articulação política 
com os senadores também incluiu vi-
sitas a Jorginho Melo (PL-SC), Sty-
venson Valentim (Podemos-RN), Je-
an Paul Prates (PT-RN) e Esperidião 
Amin (PP-SC).  Em cada oportuni-
dade a comitiva alertou para os três 
pontos eleitos como mais prejudiciais 
da PEC 06/2019. São eles: alíquotas 
progressivas, regra de transição e 
produtividade.

SINDIFERN participa de trabalho 
parlamentar no Senado Federal

BRASÍLIA
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O Sindicato dos Auditores 
Fiscais do RN – SINDIFERN co-
memora sua fundação no dia 17 
de fevereiro. Em 2019, a entidade 
completou Bodas de Pérola, 30 
anos, e mereceu homenagens da 
Assembleia Legislativa do Rio 
Grande do Norte que realizou 
Sessão Solene para marcar a da-
ta.

A solenidade foi prestigiada 
por órgãos de diversos ramos da 
administração pública, tais como 
representantes da Câmara de Ve-
readores de Natal, Prefeitura de 
Natal, Forças Armadas, Governo 
do Estado e associações nacionais 
ligadas ao Fisco.

O discurso de homenagem foi 
unificado através das palavras de 
Fernando Freitas, ex-presidente 

do Sindifern, que relembrou as 
lutas travadas no seio da catego-
ria, as conquistas alcançadas e os 
desafios vencidos e dos que esta-
rão por vir. 

Ao longo da sessão, todos os 
ex-presidentes do Sindicato tive-
ram sua contribuição reconhecida 
à frente da entidade sindical: Li-
lia Xavier de Araújo, José Araújo 
da Silva, Francisco Nunes Tava-
res, José Ribamar Pinto Damas-
ceno, Alcides Pereira de Castro, 
Lúcio Roberto de Medeiros Perei-
ra, Eleazar Cavalcante de Brito, 
Marleide Carvalho de Macedo, 
Genilde Lima Santos, Pedro Lo-
pes de Araújo Neto e Fernando 
Carvalho de Freitas.

Também recebeu homena-
gem o ex-auditor Edison Costa 

de Mello,  que foi filiado ao SIN-
DIFERN desde 17 de março de 
1989; presidente das comissões 
eleitorais do Sindicato de 1989 a 
2012; Participou ativamente do 
movimento sindical em Brasí-
lia-DF, pela “Não cobrança pre-
videnciária”; como também foi 
bastante atuante no movimento 
paredista do Fisco. Edison esteve 
à frente do setor administrativo e 
de manutenção do SINDIFERN 
desde a gestão de Lúcio Pereira 
e, também, foi Diretor Adjunto de 
Aposentados e Pensionistas. Até 
os últimos dias de vida foi bastan-
te atuante no Sindicato.

No próximo dia 17 de feverei-
ro, o Sindifern completa mais um 
ano de existência. São 31 anos re-
presentando os audiotores do RN.

SINDIFERN recebe homenagem da 
Assembleia pelo aniversário de fundação
Em fevereiro de 2020 o sindicato dos auditores do Rio Grande do Norte completa 31 anos de fundação 

CELEBRAÇÃO

Roberto Fontes apresenta carreira do Fisco em audiência na Câmara de Parnamirim

Sessão solene no plenário da ALRN marca data comemorativa do Fisco Potiguar

O presidente do SINDIFERN 
fez uma exposição na Câmara 
Municipal de Parnamirim, sobre 
a Importância do Auditor Fiscal 
Para as Políticas Públicas.

Roberto Fontes defendeu a 
carreira de Auditor Fiscal como 
imprescindível para a arrecada-
ção dos recursos necessários para 
dar mais qualidade de vida aos ci-
dadãos, desde que bem investidos.

“Por trás do desenvolvimento e 
da execução dos serviços públicos 
exigidos ao Estado Moderno pelos 
seus cidadãos, notadamente os de 
saúde, de segurança, de transpor-
te, de educação e de previdência 
social, está o Auditor Fiscal, pro-
fissional que tem sua importância 
reconhecida pela Constituição 
Federal”.

Fontes disse que a sociedade 

precisa conhecer e discutir o sis-
tema tributário e como é feito o 
planejamento das ações de tribu-
tação, fiscalização e cobrança.

“Só tendo conhecimento de 
quanto se arrecada é que os cida-
dãos poderão influir na definição 
dos orçamentos e exigir a aplica-
ção dos recursos nos serviços que 
lhes darão mais qualidade de vi-
da”, finalizou.

Presidente do SINDIFERN 
mostra importância da 
carreira em audiência pública
Auditor Fiscal é o profissional com precedência e destaque 
reconhecidos pela Constituição Federal de 1988

SERVIDORES FISCAIS



Reforma da previdência, sa-
lários em atraso, ajuste fiscal... 
O ano de 2019 foi marcado por 
vários temas que exigiram aten-
ção, debates, mobilização e lutas 
em defesa dos direitos dos servi-
dores e do serviço público.

O Sindicato dos Auditores 

Fiscais do Tesouro Estadu-
al do RN esteve presente em 
todos os grandes atos, nacio-
nais e locais. Debateu a PEC 
06/2019 e promoveu protestos 
contra a Reforma da Previ-
dência. Centenas de Audi-
tores Fiscais, participaram 

de discussões e movimentos 
contra a privatização da Pre-
vidência.

No âmbito local, o Fisco par-
ticipa do Fórum dos Servidores 
Públicos do Poder Executivo, 
que no ano passado precisou 
pressionar o Governo para a 

definição do calendário de pa-
gamento dos salários e respos-
tas quanto ao pagamento dos 
salários atrasados herdados do 
governo anterior. Folhas que 
continuam sem prazo para pa-
gamento, “à espera de recursos 
extraordinários”, justifica o Go-

verno.
Para 2020 os desafios conti-

nuam. Reestruturação da SET 
– Secretaria da Tributação, sa-
lários em dia, reforma adminis-
trativa federal, reforma tribu-
tária, reforma da previdência 
estadual e muito mais.                           

2019 marcado por lutas e mobilizações
Auditores se unem para protestar contra reformas e reivindicar direitos para trabalhadores dos setores público e privado

FORÇA
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O Sindicato dos Auditores Fis-
cais do Rio Grande do Norte apre-
sentou aos filiados e aos membros 
do Fórum dos Servidores Esta-
duais do Rio Grande do Norte 
as principais regras e mudanças 
da chamada ‘Nova Previdência’, 
durante um workshop realizado 
no dia 20 de novembro de 2019, 
com o Diretor de Aposentados e 
Pensionistas da Federação Nacio-
nal do Fisco Estadual e Distrital 
(Fenafisco), Celso Malhani.

Segundo ele, a ‘Nova Previdên-
cia’ é o fim da Previdência Social 
como instrumento de proteção dos 
trabalhadores da iniciativa priva-
da e do serviço público brasileiro, 
apresentando-se como um “produ-
to financeiro de transferência de 
riquezas para os mais ricos”.

O Presidente do SINDIFERN, 
Roberto Fontes, disse que a en-
tidade vai analisar as principais 
implicações para os servidores 
públicos estaduais no âmbito 
contributivo e salarial, a fim de 
buscar alternativas para se pre-
parar para as possíveis cobranças 

extraordinárias e aumentos de 
alíquotas. 

“Este evento foi realizado pa-
ra esclarecer as nossas dúvidas e 
analisar os impactos da Emenda 
Constitucional 103/2019 para o 
funcionalismo público. É necessá-
rio que as categorias de servido-
res intensifiquem a mobilização 
na defesa do serviço público esta-

dual”, alertou, acrescentando que 
a ‘Nova Previdência’ vai atingir 
duramente as camadas mais po-
bres da população.

Durante a exposição, Malhani 
esclareceu, tirou dúvidas e desta-
cou algumas mudanças aprova-
das pela Reforma, como: o tempo 
de serviço, regras de transição, 
aposentadorias e pensões com a 

‘Nova Previdência’. “As mudan-
ças são de caráter confiscatório e 
suprimem direitos, e vão a apro-
fundar as desigualdades de renda 
no país, penalizando os servidores 
públicos civis, e, sobretudo, invia-
bilizando ao trabalhador brasilei-
ro o acesso à aposentadoria”. 

Ao final do evento, o presiden-
te do Instituto de Previdência dos 

Servidores Estaduais (IPERN), 
Nereu Linhares, destacou os pró-
ximos passos do Instituto, após 
aprovação da Reforma Paralela e 
deixou um alerta aos servidores: 
“A Reforma da Previdência já é 
uma realidade. As entidades sin-
dicais devem se preparar e buscar 
alternativas à defesa dos interes-
ses coletivos”.

Celson Malhani diz que “Nova Previdência” é o fim da Previdência Social Presidente do Sindifern alerta para o que pode acontecer na Reforma Estadual

SINDIFERN apresenta os impactos da Nova Previdência
PREOCUPAÇÃO
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A categoria Fisco, representa-
da pelo SINDIFERN, Fenafisco e 
Anfip, esteve reunida com a go-
vernadora do RN Fátima Bezer-
ra e sua equipe econômica para 
tratar sobre o projeto encampado 
pelas entidades do Fisco estadu-
al e distrital – a Reforma Tribu-
tária Solidária.

A base do projeto construí-
do pela Fenafisco e pela Anfip 
apresentado ao Governo, tem 
como objetivo diminuir o peso 
dos impostos no consumo e nos 
serviços, que atingem a renda 
dos mais pobres e da classe 
média, e aumentar a cobrança 
sobre a renda e o patrimônio 
daqueles que estão no topo da 
pirâmide.

“Ontem como parlamentar 
e hoje com governadora, a pro-
posta conta com meu apoio. A 
reforma tributária é um tema 
estruturante que pode vencer a 
desigualdade social, que hoje é o 

maior problema do país, e leva a 
todos os demais problemas”, dis-
se a governadora.

 “As propostas que já estão 
tramitando no Congresso não 
atacam o problema, cuidam ape-

nas da simplificação dos impos-
tos. O sistema atual é injusto e 
ineficiente, mas só a simplifica-
ção não funciona. A tributação 
tem que enfrentar a desigualda-
de e a concentração de renda”, 

comentou Charles Alcântara, 
presidente da Fenafisco, ao lem-
brar do recente estudo da FGV 
que apontou o crescimento de 
10% na renda no 1% mais rico 
e a perda de 17% da renda das 

camadas mais pobres.
A governadora Fátima Bezer-

ra ainda destacou que a proposta 
da Fenafico e da Anfip já está em 
discussão no Fórum de Governa-
dores do Nordeste.

Fátima Bezerra garante apoio à proposta apresentada pelo Fisco Governadora do RN recebe comissão do Fisco para discutir Reforma Tributária

Fisco Estadual discute Reforma
Tributária Solidária com Governo do RN
Proposta da Fenafico e da Anfip já está em discussão no Fórum de Governadores do Nordeste

JUSTIÇA FISCAL

Considerada como prioritária 
para a retomada do crescimento 
da economia brasileira, a Reforma 
Tributária vem ganhando espaço 
nas casas legislativas e foi o princi-
pal tema do XII Congresso Estadu-
al do Fisco do Rio Grande do Norte 
(CONEFISCO), realizado na sede 
do SINDIFERN, em setembro de 
2019.

O auditor fiscal da Secretaria 
de Estado da Tributação do RN 
(SET-RN) e membro da Comissão 
Técnica Permanente do Imposto 
sobre Operações Relativas à Circu-
lação de Mercadorias (COTEPE), 
Luiz Augusto Dutra, apresentou 
os principais aspectos das cinco 
propostas de reformas do siste-
ma tributário brasileiro, como a 
base de incidência. Ele também 
analisou as autonomias orçamen-
tárias, valores de alíquota única, 
compensação de perdas e ganhos, 
entre outras variáveis das PECs 
45/19, 110/19, proposta dos Esta-
dos (Comsefaz) que é a Emenda 21 
à PEC 110/19, Reforma Tributária 
Solidária (RTS) elaborada pela 
Fenafisco e Anfip e a Proposta do 
Governo Federal.

Para o auditor fiscal, todas 
as propostas apresentadas estão 

conseguindo atacar as distorções 
do modelo tributário vigente, mas 
acredita que a melhor proposta em 
termos nacionais, com mais chan-
ces de ser aprovada, será aquela 
que conseguir maximizar os objeti-
vos dos cinco grupos de interesses 
apresentados e focar na esfera es-
tadual.

Dutra fez destaque à propos-
ta aprovada pelos 27 secretários 

de fazenda do Comsefaz. “O texto 
teve boa receptividade pelos pre-
sidentes da Câmara e do Senado, 
além da política de compensação 
de perdas por 20 anos, com pres-
tígio do esforço fiscal, e apoio: à 
manutenção das zonas francas, 
fim da guerra fiscal e a preser-
vação da autonomia dos Estados 
sem o aumento da carga tributá-
ria”, enfatizou.

Evento destaca que propostas já apresentadas atacam distorções do modelo vigente

Propostas da Reforma Tributária 
foram debatidas no XII CONEFISCO

CONGRESSO

Auditores pedem apoio à senadora potiguar Zenaide Maia (PROS)

SINDIFERN e Fenafisco buscam 
apoio de parlamentares do RN 

REFORMA TRIBUTÁRIA

O Fisco potiguar também 
articula com a bancada federal 
do RN a aprovação da Reforma 
Tributária Solidária (RTS).

Com a senadora Zenaide 
Maia (PROS-RN) foram apre-
sentados os pilares da proposta, 
que pretende reduzir as dispa-
ridades sociais do país por meio 
da maior incidência dos tributos 
sobre as altas rendas e patri-
mônio, e, em contrapartida, 
desonerar o consumo de bens e 

serviços.
A senadora disse que o 

projeto caminha em consonân-
cia com os princípios tributá-
rios que defende, e informou 
sua pretensão de apresen-
tar emendas à Proposta de 
Emenda Constitucional (PEC) 
110/2019, de tal forma que 
aproximem seu conteúdo aos 
pontos apregoados pela RTS, 
especialmente em relação à 
progressividade tributária.
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Confraternizações reuniram auditores
fiscais da ativa, aposentados e pensionistas 
Confira fotos das principais festas que marcaram 2019. Eventos reuniram membros do Fisco, colaboradores e convidados

UNIÃO

Confraternização 2ª URT - Nova Cruz

Confraternização 6ª URT - Mossoró

Confraternização 1ª URT - Natal

Arraiá do Arrecadador 1ª URT - Natal

Confraternização na Secretaria de Tributação Confraternização 3ª URT - Currais Novos

Confraternização do Sindifern com colaboradores

Confraternização 7ª URT - Pau dos Ferros

Aniversário 35 anos do concurso da turma de 1984

Confraternização da 5ª Unidade Regional de Tributação - Caicó

Neste dia, há exatos 31 anos, 
foi fundado o Sindicato dos Au-
ditores Fiscais do Rio Grande do 
Norte – SINDIFERN, que tem 
pautado a sua existência por lu-
tas memoráveis e permanentes 
pela conquista e manutenção de 
direitos e garantias do Grupo 
Ocupacional Fisco.

A qualificação técnica e polí-
tica do seu quadro fez do SINDI-
FERN um dos mais importantes 
e respeitados sindicatos do Rio 
Grande do Norte, uma referência 
de atuação para outras categorias 
de servidores.

 Hoje contamos com 975 filia-
dos entre Auditores Fiscais ativos 
(363), aposentados (346) e pen-
sionistas (266), e comporta em 

sua estrutura física os seguintes 
departamentos:  setor de atendi-
mento jurídico, secretaria de apo-
sentados e pensionistas, departa-
mento administrativo-financeiro, 
assessoria de comunicação, secre-

taria geral, auditório com capaci-
dade para 150 pessoas, alojamen-
tos masculinos e femininos e área 
de lazer completa. 

Nesta data tão especial, a Di-
retoria e os funcionários do SIN-

DIFERN reiteram o compromisso 
com a categoria na realização de 
um trabalho sindical ininterrup-
to, democrático e ético, mantendo 
uma postura crítica, combativa e 
engajada nas causas de interesse 
do Fisco e da sociedade potiguar.

“Ao comemorar os 31 anos de 
vida do SINDIFERN, parabeni-
zamos os nossos filiados ativos, 
aposentados e pensionistas que, 
valorosamente, contribuíram e 
contribuem para o crescimento e 
fortalecimento da nossa entida-
de representativa de classe, bem 
como todos os ex-presidentes que 
deixaram relevantes conquistas 
para o engrandecimento do nosso 
sindicato”, disse o presidente do 
SINDIFERN, Roberto Fontes.

SINDIFERN, 31 anos de lutas e conquistas
A data de 17 de fevereiro é de grande importância para o Fisco do Rio Grande do Norte.

FORÇA

Lilia Xavier de Araújo Guimarães - fevereiro a 
abril de 1989;

José Araújo da Silva - 1989-1991 e 1995-1997;
Francisco Nunes Tavares (In memoriam) - 1991-

1993 e 1993-1995;
José Ribamar Pinto Damasceno - 1997-1999 e 

1999-2001;
Alcides Pereira de Castro - 2001-2003;
Lúcio Roberto de Medeiros Pereira - 2003-2005;
Eleazar Cavalcante de Brito - 2005-2007 e 2007-

2009;
Marleide Carvalho de Macedo - 2009-2011 e 

2011 a dezembro de 2012;
Genilde Lima Santos - dezembro de 2012 a abril 

2013;
Pedro Lopes de Araújo Neto - 2013-2015 e 

2015-2017;
Fernando Carvalho de Freitas - 2017-2019;
Carlos Roberto de Fontes Pereira – Atual presi-

dente do SINDIFERN para o biênio 2019-2021.

PRESIDENTES DO SINDIFERN, E 
SEUS RESPECTIVOS MANDATOS:

Sede do Sindifern localizada no bairro de Candelária - Natal RN


