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A Diretoria Executiva Nacional 
do Sindifisco Nacional, após assumir 
a gestão do Sindicato, está empe-
nhada em superar as limitações ca-
racterísticas do período de transição 
com o objetivo de por em prática a 
plataforma apresentada à Classe. 

Uma das prioridades do Sin-
dicato é a defesa do cargo e dos 
Auditores-Fiscais, a fim de garantir 
as prerrogativas e atribuições da 
Classe, bem como propiciar a se-
gurança dos ocupantes do cargo no 
desempenho de suas atividades. A 
articulação política no Congresso 
Nacional é outra frente de atuação 
a ser priorizada pela DEN, com a in-
tenção de garantir a aprovação dos 
projetos de interesse dos Auditores. 

Veja também nesta edição ou-
tros temas que serão foco da ação 
do Sindifisco.

“Qualquer interferência na competência 
técnica do Auditor é extravagante e não 
deve ser aceita”

No dia 29 de setembro de 2005, 
o chefe da seção de Controle Adu-
aneiro da RFB (Receita Federal do 
Brasil), em Maringá, Auditor-Fiscal 
José Antônio Sevilha de Souza, foi 
executado com vários tiros dentro 
de seu carro. Quatro anos depois do 
crime, nenhum dos indiciados pela 
PF (Polícia Federal) como responsá-
veis pelo assassinato está preso

DEN em Ação

Nova Diretoria agiliza

Caso Sevilha: acusados continuam impunes
No mês de setembro, a Admi-

nistração da RFB (Receita Federal 
do Brasil) editou três portarias nor-
matizando o concurso de remoção 
nacional. A edição das portarias 
representou uma importante vitória 
da Classe, conquistada a partir da 
pressão exercida pela DEN (Dire-
toria Executiva Nacional) ao longo 
do último ano junto à Administra-
ção. Mas as normas não foram ple-
namente satisfatórias e a Diretoria 
continuou cobrando soluções para 
os problemas identificados.  

Tributação
em Revista 10
Projetos sobre portos secos 
ferem Constituição 

IDAAP 11
AGU propõe acordo  
para acelerar GDAT

Auditor
em Foco 14
Auditores aumentam foco 
sobre filantrópicas

plataforma de gestão
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Marcos Vinícius Neder
Subsecretário de Fiscalização da RFB
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Esta é a primeira edição do 
jornal Integração após con-
cluído o processo de unifi-

cação das entidades sindicais re-
presentativas dos Auditores-Fiscais 
da RFB Receita Federal do Brasil. 
A cada mês, assim como ocorria 
com os filiados do Unafisco Sindi-
cal, os Auditores que eram da base 
da Fenafisp (Federação Nacional 
dos Auditores-Fiscais da Receita 
Federal do Brasil) irão receber em 
casa uma publicação mais analítica 
e completa sobre os trabalhos rea-
lizados pela DEN (Diretoria Execu-
tiva Nacional) e sobre outros temas 
de interesse da Classe. 

Neste primeiro mês de tra-
balho no Sindicato, a Diretoria se 
empenhou em traçar as estratégias 
para por em prática o que foi ex-
posto aos Auditores-Fiscais como 
plano de ação para os próximos 
dois anos e meio. Os desafios 
são inúmeros, já que o Sindifisco 
Nacional nasceu como um dos 
maiores e mais fortes sindicatos do 
Serviço Público Federal, com um 
alto índice de filiação – fato que 
potencializa a responsabilidade dos 
diretores recém-eleitos.  

Para a DEN, a defesa das 
atribuições dos Auditores-Fiscais 
é uma preocupação que deve ser 

Atuação pelo 

constante e o Sindicato permane-
cerá atento para que a condição 
de autoridade tributária do Audi-
tor-Fiscal não seja vilipendiada. A 
Diretoria, em conjunto com a ca-
tegoria, precisa estar preparada e 
fortalecida para se opor a todas as 
ameaças que ponham em risco as 
atribuições da Classe. 

Nesse contexto, o Sindicato 
pretende ampliar ainda mais sua 
atuação no Congresso Nacional 
com o objetivo de que deputa-
dos e senadores estejam afinados 
com as propostas que são do inte-
resse dos Auditores-Fiscais e que 
têm por retaguarda a defesa do 
próprio interesse público. A DEN 
já listou uma série de propostas 
de emendas à Constituição que 
tramitam no Congresso Nacional 
de interesse dos servidores e está 
trabalhando para que essas pro-
postas avancem. 

Assim como fez nos últimos 
dois anos, o Sindicato continua-
rá priorizando também a defesa, 
no Judiciário, dos direitos dos 
Auditores-Fiscais e de seus pensio-
nistas, procurando dar celeridade 
às ações que tramitam na Justiça 
e pondo em prática as estratégias 
mais acertadas para que os resulta-
dos sejam positivos.

Apesar de trabalhar em vá-
rias frentes, a DEN tem convicção 
de que a conquista da LOF (Lei 
Orgânica do Fisco) dará garantias 
plenas aos Auditores-Fiscais – o 
que transforma essa luta na meta 
que norteará toda a atuação do 
Sindicato nos próximos anos. Tal 
prioridade já foi ratificada em reu-
nião conjunta, pouco antes da con-
clusão do processo eleitoral, entre 
o Conselho de Delegados Sindicais 
do Unafisco e o Conselho de Re-
presentantes da Fenafisp. 

A DEN também está atenta 
aos problemas diários dos Audito-
res-Fiscais e tem agido com rapidez 
para garantir que direitos sejam 
respeitados. Um exemplo foi o 
tratamento dado à portaria da re-
moção. Apesar de reconhecer que 
as atuais regras são melhores do 
que as anteriores, o Sindicato em 
menos de um mês reuniu-se duas 
vezes com representantes da Ad-
ministração para tentar melhorar 
as regras.

Nos próximos dois anos, 
esta será a tônica da atuação: 
planejar e promover ações com o 
objetivo de fortalecer a categoria, 
sem se descuidar dos problemas 
que cotidianamente afetam os 
Auditores-Fiscais. 

fortalecimento

“A DEN tem 
convicção de 
que a LOF dará 
garantias plenas 
aos Auditores – o 
que transforma essa 
luta na meta que 
norteará a atuação 
do Sindicato.”

Pedro Delarue,  
Presidente do Sindifisco Nacional
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reivindicações foram acatadas, 
como o fim das travas de saída, 
a disponibilidade das vagas para 
remoção antes da definição do 
concurso externo, a instituição da 
repescagem e a possibilidade de 
remoção entre unidades dentro de 
um mesmo município.

Apesar dos avanços, as 
normas continham problemas 
que também mereceram em-
penho da DEN para saná-los. 
Um deles pode ser observado 
na portaria 2.326, que não dá 
garantia de que, nos próximos 
concursos, as vagas para remo-
ção sejam sempre oferecidas 
internamente antes da realiza-

Trabalho da Diretoria repercute em regras 

ção de concursos externos. 
Além disso, não será permi-

tida a participação no processo 
de remoção de Auditores-Fiscais 
que tenham sido removidos, de 
ofício ou a pedido, nos dois úl-
timos. Também ficam de fora 
aqueles que, até a data de en-
cerramento do período de inscri-
ções (30 de outubro), estiverem 
afastados em licença por motivo 
de afastamento do cônjuge ou 
companheiro ou para tratar de 
interesses particulares.

Veja na página 4 as ações 
da DEN para tentar reverter os 
problemas contidos nas porta-
rias de remoção.

para concurso interno
do trabalho realizado pela DEN 
(Diretoria Executiva Nacional) 
ao longo do ultimo ano junto à 
Administração. Inúmeras foram 
as reuniões entre o Sindicato e 
a RFB. Paralelamente, a Dire-
toria promoveu a discussão do 
tema com a base e criou uma 
Comissão de Remoção, que fi-
cou incumbida de preparar uma 
minuta de portaria com as regras 
consideradas justas pela Classe. 

Essa minuta, depois de pron-
ta e ratificada em Assembleia pela 
categoria, foi entregue à Adminis-
tração e serviu de base para elabo-
ração das portarias. A publicação 
das regras revelou que muitas das 

ANÚNCIo

No dia 23 de setembro, a 
Administração da RFB 
(Receita Federal do Bra-

sil) editou três portarias norma-
tizando o concurso de remoção 
nacional, um pleito antigo dos 
Auditores-Fiscais. A Portaria nº  
2.325 aprova o estudo de lota-
ção da RFB de 2009 e estabele-
ce as unidades deficitárias e su-
peravitárias; a Portaria nº  2.326 
estabelece as regras gerais de 
remoção a pedido; e a Portaria 
nº  2.327 institui o Concurso de 
Remoção 2009.

A edição das portarias re-
presenta uma importante vitória 
da Classe conquistada a partir 
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com relação a esse tema, uma vez 
que o Governo já havia sinalizado 
com todas as garantias de que tal 
retaliação não ocorreria. 

Logo após a reunião, Dela-
rue entrou em contato com o se-
cretário de Recursos Humanos do 
Ministério do Planejamento, Du-
vanier Paiva, que reafirmou seu 
compromisso de que não haverá 
prejuízos aos Auditores-Fiscais. 
Duvanier também se dispôs a 
participar de uma reunião con-
junta com o Sindicato e o secretá-
rio da RFB, Auditor-Fiscal Otacílio 
Cartaxo.

No dia 6 de outubro, o co-
ordenador-geral de Gestão de 
Pessoas da RFB, Auditor-Fiscal 
Willian Darwin, seu substituto, 
Auditor-Fiscal Hermann Lan-
dim, e a coordenadora de Admi-
nistração de Pessoas do órgão, 
Andréa Ximenes, receberam re-
presentantes do Sindicato para 

Diretoria cobra soluções para

problemas nas portarias
Desde a edição das por-

tarias que normatizam o 
concurso de remoção, a 

DEN tem cobrado da Adminis-
tração uma solução satisfatória 
para os problemas identificados 
nas normas e para impedir outros 
entraves que poderiam ocorrer 
por conta da greve da Classe em 
2008.

No dia 5 de outubro, o pre-
sidente do Sindifisco, Pedro De-
larue, cobrou do subsecretário de 
Gestão Coorporativa da RFB, Au-
ditor-Fiscal Leonardo José Schet-
tino Peixoto, o compromisso do 
Governo Lula de não prejudicar 
servidores que fazem greve. “O 
Governo tem uma orientação cla-
ra de que essa gestão não preju-
dica servidor por conta de greve”, 
enfatizou o presidente.

O 2º vice-presidente do 
Sindicato, Sérgio Velozo, alertou 
para a insatisfação da categoria 

tratar do assunto.
No que diz respeito às va-

gas disponibilizadas para regiões 
que geralmente não despertam 
interesse, os representantes da 
Administração esclareceram que 
a intenção da RFB foi dar mais 
transparência ao processo, ofere-
cendo no concurso de remoção 
não só as vagas de maior interes-
se, mas também as de menor de-

manda, que serão ofertadas pos-
teriormente no concurso externo.

A DEN vai continuar buscan-
do soluções para os problemas 
detectados nas regras do concurso 
de remoção e vai lutar para que 
as normas estejam elencadas na 
LOF (Lei Orgânica do Fisco), de 
modo a garantir mais transparên-
cia e uniformização aos próximos 
concursos. 

caso do Ministério da Fazenda, 
somente esses três planos faziam 
jus ao benefício

Além de ter trabalhado para 
assinar o convênio que possibili-
tou aos associados do Unafisco 
Saúde receberem, desde feve-
reiro de 2008, o auxílio saúde, 
a DEN (Diretoria Executiva Na-
cional) não se descuidou de bus-
car junto à Administração uma 
forma de estender o benefício a 
todos os Auditores-Fiscais. 

Agora, todos os Auditores 
terão direito ao ressarcimen-
to desde que o plano de saúde 

Sindicato trabalhou para ampliar auxílio-saúde a todos os Auditores

A Secretaria de Recursos 
Humanos do Ministério do Pla-
nejamento editou recentemen-
te a Portaria Normativa SRH/
MPOG nº 3/09, estabelecendo 
novas regras para o pagamento 
do auxílio-saúde para servidores 
ativos e aposentados. A nova 
regra acaba com a exigência de 
que somente os associados a um 
plano de autogestão tenham di-
reito ao ressarcimento.

Com a mudança, que há 
muito tempo vinha sendo plei-
teada pelo Sindicato, Auditores 
filiados a outros planos – que 
não sejam unicamente o Unafis-
co Saúde, a Assefaz e a Geap – 
poderão receber o auxílio-saúde. 
Pela legislação anterior, só tinha 
esse direito quem estivesse vin-
culado a um plano de autogestão 
conveniado à Administração. No 

atenda a requisitos mínimos es-
tabelecidos pelo Governo. Para 
isso, o associado deverá apre-
sentar os comprovantes de pa-
gamento do plano até cinco dias 
úteis após a quitação.  

Unafisco Saúde

Os associados do Unafisco 
Saúde não precisam se preocu-
par em apresentar comprovan-
tes, já que o plano de saúde fica 
responsável por essa parte. Pelo 
convênio assinado com o Minis-
tério, o ressarcimento deveria ser 
efetuado no mês seguinte à apre-

sentação dos documentos com 
os nomes dos Auditores-Fiscais 
associados ao plano, mas o Go-
verno tem atrasado os repasses. 

Para se ter uma ideia do 
atraso, somente no dia 8 de 
agosto foram ressarcidas as men-
salidades pagas em maio. As de 
junho só foram pagas para apo-
sentados e pensionistas no dia 8 
de setembro, sendo que o mes-
mo repasse foi efetivado mais 
tardiamente aos ativos – em 30 
de setembro. Desde julho  des-
te ano, cada servidor tem direito 
a receber R$ 65,00 por ele e o 
mesmo valor para cada um de 
seus dependentes elegíveis. 

O Unafisco Saúde reitera 
que vem cumprido todos os pra-
zos estabelecidos, mas, entraves 
da própria Administração têm 
provocado atrasos. 

Diretores se reúnem com subsecretário de Gestão Coorporativa da 
RFB, Auditor-Fiscal Leonardo Schettino
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 “Qualquer interferência na competência técnica do Auditor é estranha,  

Integração Sindifisco Nacional 
– Antes de assumir a subse-
cretaria de fiscalização, o se-
nhor foi um dos pioneiros no 
programa de informatização 
da RFB. O que ainda pode ser 
aprimorado na RFB em termos 
de informatização?
Marcos Vinícius – Efetiva-
mente, há muitos anos, a Recei-
ta Federal começou um esforço 
de informatização. Em 1988, fui 
para o Canadá, por meio de um 
programa do Governo brasilei-
ro com o canadense, para fazer 
um curso de auditoria por com-
putador. Em vez de o Auditor 
acessar livros e documentos, a 
tecnologia nos permitiu acessar 
arquivos com todos os dados. 
Isso foi aos poucos se desen-
volvendo na Receita e de uma 
forma, talvez até pioneira no 
mundo, cada vez mais os Au-
ditores foram sendo treinados 
a acessar essas informações e a 
Administração, por sua vez, for-
necendo a tecnologia. Hoje em 
dia, nós temos dois sistemas, 
que são atuais e muito impor-
tantes para nós. Um deles é o 
Sped, que é a estruturação ele-
trônica, que inclusive envolve os 
estados. Foi criada a nota fiscal 
eletrônica, então nós podemos 
saber as informações de todas 
as empresas mediante tecnolo-
gia da informação. E a fiscaliza-
ção, recentemente, desenvolveu 
um programa que, a meu ver, 
é revolucionário. Tivemos um 
programa, chamado Safira que 
revolucionou o início dos anos 
90. Agora temos outro sistema, 
o Contágio, que trabalha arqui-
vos magnéticos em qualquer 
padrão. A Receita nesse ponto 
evoluiu muito. 

extravagante e não deve ser aceita.”

Integração – Os Auditores-Fis-
cais apontam o MPF (Mandado 
de Procedimento Fiscal) como 
um instrumento que engessa a 
fiscalização. Em substituição, 
defendem o AIPF (Auto de Ins-
tauração de Procedimento Fis-
cal). O que o senhor acha dessa 
proposta?
Marcos Vinícius– Isso está 
sendo estudado. O MPF não foi 
criado na minha passagem. Isso 

é importante esclarecer, pois mui-
ta gente pensa que fui eu quem 
criou o mandado. Na verdade, eu 
saí da função de coordenador em 
1996 e ele foi criado em 1999. 
Ou seja, muito tempo depois da 
minha saída. O MPF vinha com o 
anseio de controlar a fiscalização 
do ponto de vista do contribuin-
te, depois as discussões foram 
outras. Mas me lembro que, na 
época, havia um problema de fis-

O Auditor-Fiscal Marcos 
Vinícius Neder de Lima 
desenvolveu sua carrei-

ra na Receita Federal baseada 
na fiscalização. Não por acaso, 
passou a ocupar recentemente 
a Subsecretaria dessa área na 
Receita Federal do Brasil. Em 24 
anos de atividade fiscal, ele já foi 
Auditor de campo, supervisor e 
chefe de fiscalização. Também 
participou dos grupos especiais 
de fiscalização e da criação do 
setor de inteligência fiscal. Já 
presidiu o 2º Conselho de Con-
tribuintes e a 4ª Câmara do Con-
selho Administrativo de Recursos 
Fiscais. Essa vasta experiência 
lhe permitiu perceber as razões 
que, muitas vezes, impedem que 
os autos prosperem, bem como 
identificar o que falta na legis-
lação e nos procedimentos para 
que a fiscalização seja mais efi-
caz. Engenheiro civil por forma-
ção, após ingressar na Receita, 
concluiu outros dois cursos: o 
de Economia e o de Direito. Fez 
dezenas de especializações, no 
Brasil e no exterior, e ano pas-
sado concluiu mestrado na PUC 
(Pontifícia Universidade Católica) 
São Paulo. Na entrevista a seguir, 
Marcos Neder fala, dentre outros 
assuntos, dos rumos da fiscaliza-
ção a partir de agora na Receita.  
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 “Qualquer interferência na competência técnica do Auditor é estranha,  

Marcos Vinícius Neder
extravagante e não deve ser aceita.”

cais falsos. Então o objetivo era 
dar transparência ao contribuinte 
para saber quem estava fiscali-
zando. Criou-se, recentemente, 
uma proposta de alteração do 
MPF, no nome e na sistemáti-
ca.  Essa proposta partiu de um 
grupo de trabalho e nós estamos 
avaliando. Sou sensível a uma 
mudança no MPF, tanto no nome 
quanto na regulamentação desse 
instrumento. A proposta está sen-
do estudada pelo secretário e, em 
breve, vamos nos posicionar. Na 
verdade, ela já evoluiu. No início 
se dava ciência ao contribuinte 
do que seria fiscalizado e, agora, 
com meu retorno, vi que isso não 
é mais feito. Simplesmente consta 
no termo um endereço na inter-
net que permite consultar sobre 
quem vai fiscalizar, qual é o chefe 
do Auditor, qual é o período e os 
impostos. Então pudemos verifi-
car que, ao longo do tempo, a bu-
rocracia foi diminuindo em torno 
do MPF, mas ainda estamos estu-
dando a mudança e é bem pro-
vável que aconteça.  

Integração – O ex-secretário da 
Receita Jorge Rachid já tinha se 
comprometido, antes de sair, 
em trocar o MPF pelo AIPF. O 
senhor acha possível que essa 
demanda dos Auditores-Fiscais 
seja atendida agora?
Marcos Vinícius– Acho que 
sim. 

Integração – Na opinião do se-
nhor, o que pode ser feito para 
garantir a supremacia do cará-
ter técnico da Receita Federal 
do Brasil?
Marcos Vinícius – Na sua área de 
atribuição, o Auditor tem a com-
petência especifica que deve ser 

preservada. Acho que qualquer 
interferência na competência téc-
nica do Auditor é estranha, ex-
travagante e não deve ser aceita. 
Em matéria de competência pre-
vista em lei ou regimentalmente, 
deve ser respeitada. 

Integração – Com a saída da ex-
secretária Lina Maria Vieira, a 
imprensa levantou uma questão 
de que a RFB deixaria de fisca-
lizar os grandes contribuintes, 
quando, na verdade, o órgão 
sempre trabalhou focando esse 
tipo de fiscalização. O que o 
senhor pretende fazer para que 
seja ampliado o foco nos gran-
des contribuintes?
Marcos Vinícius – Não adianta 
dizer que quero fiscalizar os gran-
des contribuintes, eu 
tenho de ter condi-
ções de fiscalizar. E, 
durante muito tem-
po, passei quase dez 
anos no Conselho 
de Contribuintes, 
percebi que muitos 
autos de infração 
de empresas com 
muita capacidade 
contributiva caíram. Nesse meu 
retorno, eu acho que a presença 
fiscal em todos os níveis é impor-
tante, tanto do pequeno, quanto 
do médio e do grande, mas para 
esse último a estratégia tem de ser 
diferente. Eu tenho que preparar 
equipes, ter informação e traba-
lhar as provas de uma maneira 
melhor, porque os grandes contri-
buintes, em geral, não deixam de 
emitir notas, não sonegam, mas 
eles  se utilizam de planejamentos 
tributários, reorganizações, incor-
porações, fusões, cisões, e, muitas 
vezes, só com o objetivo de pagar 

menos imposto. Eu acho impor-
tantíssimo focar no grande con-
tribuinte, mas não pode ser uma 
coisa romântica, tem de ser uma 
coisa técnica. Temos que prepa-
rar a Receita para essa conjuntu-
ra. Então, não adianta direcionar 
toda a fiscalização para o grande 
contribuinte, eu tenho que prepa-
rar os fiscais e dar ênfase nesse 
trabalho. Esse acompanhamento 
dos grandes contribuintes agrega 
8.300 empresas, o que corres-
ponde a 80% da fiscalização, en-
tão é muito importante. 

Integração – Como o senhor 
pretende atuar para que haja 
uma maior cooperação entre a 
fiscalização e o setor de inteli-
gência da Receita?

Marcos Viní-
cius – Eu fui o 
primeiro coorde-
nador de pesqui-
sa e investigação, 
que é o setor de 
inteligência. Isso 
teve início com 
o ex-secretário 
Osíris [Lopes Fi-
lho], foi evoluin-

do e a criação definitiva passou 
para os outros secretários. Tam-
bém fui da primeira turma que 
foi aos Estados Unidos para ser 
treinada. Acho que o serviço de 
inteligência é muito importante 
e ele precisa de uma integração 
mais institucionalizada com a fis-
calização. Hoje em dia, não há 
um canal normal institucional 
entre o serviço e a fiscalização, é 
sempre uma coisa episódica, às 
vezes, um passa serviço para o 
outro. Atendendo a uma orienta-
ção do secretário, vou tentar inte-
grar mais a inteligência fiscal nos 

trabalhos, principalmente com os 
grandes contribuintes. Eu apren-
di no Conselho que não basta o 
trabalho rotineiro do Auditor em 
levantar provas. Às vezes, um 
depoimento, uma fotografia, um 
contrato que estava escondido,  
técnicas que a inteligência domi-
na tão bem, são decisivas para o 
convencimento dos juízes. 

Integração – Com a fusão dos 
fiscos, o que mudou na fiscaliza-
ção da RFB?
Marcos Vinícius– A fiscalização 
está num processo de integra-
ção, que eu sou muito favorável. 
Acho que não há possibilidade 
de a Previdência ficar isolada. 
Os fiscais oriundos da antiga 
Previdência têm de se integrar, 
os procedimentos podem ser 
únicos e nós estamos nos enca-
minhando para isso. Mas existem 
peculiaridades na fiscalização 
das contribuições previdenciá-
rias. Recentemente, organizei um 
grupo de provas da Receita, que 
analisou as provas nas diversas 
áreas do órgão. Quando os fiscais 
foram expor como eles provam 
as contribuições previdenciárias, 
eu percebi que a legislação é to-
talmente diferente. Em princípio 
estranhei, mas depois acompa-
nhando o resultado dessas fis-
calizações e auditorias, tanto no 
Conselho de Contribuintes nas 
turmas previdenciárias quanto na 
Justiça, percebi que o Judiciário 
e o Conselho são favoráveis a 
esse tipo de procedimento proba-
tório, que são diferentes do que 
nós estamos acostumados a fazer 
historicamente na Secretaria da 
Receia Federal. Então percebi 
que há certa diferença no tipo de 
trabalho. 

“Eu acho 
importantíssimo 
focar no grande 

contribuinte, 
mas não pode 
ser uma coisa 
romântica.”
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Nova Diretoria agiliza mecanismos para colocar em 

prática plataforma eleitoral
O Sindifisco irá trabalhar 

para que a Classe deixe de atu-
ar em clima de total controle 
e desconfiança, como ocorre 
atualmente, mesmo com a in-
formatização do sistema. Prin-
cipalmente porque, apesar do 
rígido controle sobre as senhas 
utilizadas no sistema, muitos 
Auditores têm sido presos sem 
que haja provas efetivas de sua 
participação em ilícitos. 

“Muitas dessas prisões são 
motivadas apenas por escutas 
ou ilações. Isso é um absurdo”, 
avalia o presidente do Sindica-
to, Pedro Delarue. “A atuação 
da Diretoria de Defesa Profis-
sional será plenamente inte-
grada com a da Diretoria de 
Assuntos Jurídicos, visando ao 
atendimento de situações de 
ilegalidades ou abusos contra 
os Auditores, tanto em casos 
de processos disciplinares inde-
vidos quanto em situações de 
prisões desnecessárias”, anteci-
pa Delarue.

A Diretoria de Assuntos Ju-
rídicos também terá como mis-
são ampliar os estudos de novas 

ações judiciais em defesa dos 
direitos dos filiados. Esse 

trabalho deve ter a 
contribuição das 

Diretorias de De-
fesa Profissional 
e de Estudos 
Técnicos. A 

ideia é intensificar ainda mais a 
atuação do Departamento Jurí-
dico para garantir que, mesmo 
com a consequente ampliação 
de demandas geradas pela 
unificação dos sindicatos, seja 
assegurada uma defesa profis-
sional qualificada. Segundo De-
larue, também é compromisso 
da gestão garantir a segurança 
na continuidade do acompa-
nhamento das ações que antes 
estavam sob a responsabilida-
de da Fenafisp (Federação Na-
cional dos Auditores-Fiscais da 
Receita Federal do Brasil) e dos 
sindicatos estaduais.

A articulação política é ou-
tra frente de batalha na defesa 
dos interesses da Classe que 
não será esquecida. Para isso, 
a DEN antecipa uma atuação 
permanente no Congresso Na-
cional, bem como a ampliação 
das oficinas parlamentares, com 
o objetivo de aprimorar o tra-
balho junto a deputados e se-
nadores, entre outras medidas.

Com essa estratégia, a 
DEN irá reforçar a articulação 
em torno da edição da LOF 
(Lei Orgânica do Fisco), uma 
vez que só uma lei desse porte 
terá o condão de garantir que a 
RFB e os Auditores-Fiscais pos-
sam desempenhar plenamente 
sua missão, sem ingerências 
políticas ou econômicas. Além 
de cobrar da Administração 
a edição da LOF e buscar o 
apoio do Legislativo, o Sindi-
fisco pretende envolver a socie-
dade nessa discussão, uma vez 

É hora de retirar do campo 
das propostas os com-
promissos assumidos 

durante a recente campanha 
eleitoral para eleger a primei-
ra DEN (Diretoria Executiva 
Nacional) do Sindifisco Nacio-
nal. Quase um mês depois da 
posse, os diretores estão em-
penhados em superar as limi-
tações características de um 

período de transição e pôr em 
prática a plataforma apresenta-
da à Classe.

Uma das prioridades do 
Sindicato é, inquestionavel-
mente, intensificar a defesa do 
cargo e dos Auditores-Fiscais, 
visando a garantir as prerroga-
tivas e atribuições da Classe, 
bem como propiciar a segu-
rança dos ocupantes do cargo 
no desempenho de suas ati-
vidades. Serão características 
desta nova gestão a vigilância e 
o vigor constantes na luta pela 
modificação de todas as nor-
mas que representam risco ou 
afronta às atribuições do cargo 
ou à condição de autoridade 
do Auditor.
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Nova Diretoria agiliza mecanismos para colocar em 

prática plataforma eleitoral
que o maior beneficiado pelo 
fortalecimento institucional da 
Receita e pelo desempenho 
isento do Auditor será o cida-
dão brasileiro.

Outro desafio da nova 
gestão é fortalecer o plano de 
saúde da Classe. A DEN tem o 
firme propósito de promover o 
plano e ampliar o número de 
associados, de modo a permi-
tir que mais Auditores-Fiscais e 
seus familiares sejam beneficia-
dos. Na avaliação da Diretoria, 
é preciso que todos conheçam 
a relação vantajosa do custo/
benefício do plano em relação 
aos outros que atuam no mer-
cado com a prestação de servi-
ços similares. 

Nesse sentido, a DEN irá 
investir na transparência da 
gestão do plano de saúde para 
permitir que a Classe se sinta 
segura ao fazer parte dele. A 
estratégia para se alcançar esse 
objetivo será a comunicação. 
A inauguração do novo site do 
Unafisco Saúde (www.unafis-
cosaude.org.br) foi o primeiro 
passo.

Esses são apenas alguns 
dos desafios que serão enfrenta-
dos nos próximos anos. O foco 
de todo esse trabalho e os me-
canismos que serão adotados 
para garantir novas conquistas 
aos Auditores podem ser con-
feridos a seguir na entrevista 
concedida pelo presidente do 
Sindifisco Nacional, Pedro De-
larue, ao jornal Integração. 

Pedro Delarue, presidente do Sindifisco Nacional

Na sua avaliação, qual é o maior desafio dessa nova gestão?
O Sindifisco Nacional já nasce com a responsabilidade de ser um dos sindicatos mais influentes 
do Brasil. Esse é o nosso compromisso, nosso objetivo. Por isso mesmo, é um enorme desafio 
assumir a presidência deste primeiro mandato do Sindicato. Para isso, devemos discutir com a so-
ciedade, com o Governo e com o Parlamento os assuntos em que somos experts: as fiscalizações 
tributárias, aduaneira e previdenciária.

Qual será a estratégia da DEN para resgatar a imagem de autoridade tributária do 
Auditor?
A visão dos Auditores deve ir muito além do papel de fiscais da Receita Federal do Brasil. Deve-
mos personificar, incorporar e assumir o papel de fiscais da sociedade, perseguindo o ideal de que 
todos paguem sua parcela para o sustento da nação, independentemente de poder e de influên-
cia. Quando um não paga, o outro é chamado a pagar mais. E, no Brasil, quem paga essa conta 
nunca são os poderosos e os influentes. Para que isso pare de ocorrer, para que a sociedade seja 
protegida, os Auditores e a RFB também devem ser protegidos da influência política e do poder 
de grupos econômicos. E só há um meio para que isso aconteça: a edição da LOF.

Os Auditores vêm lutando pela LOF há alguns anos. Como o Sindicato pretende atu-
ar a partir de agora para concretizar esse desejo da Classe?
Essa discussão é tão importante que não pode e não vai ficar restrita aos muros da RFB e do 
Governo. Ela será feita com a sociedade, para que ela soberanamente decida qual é a Receita 
que quer para o Brasil: uma Receita fragilizada pelas diuturnas tentativas de interferência política 
e econômica ou uma Receita verdadeiramente forte, livre dessas influências, e que nessas condi-
ções certamente poderá contribuir para a emergência de um Brasil mais forte e mais igual.

A defesa da Previdência Social Pública também estará na pauta do Sindifisco?
Claro. A fiscalização previdenciária não pode ser relegada a segundo plano, pois ela também irá 
garantir a existência de país mais justo e solidário que pretendemos ajudar a construir. O sistema 
previdenciário brasileiro é comprovadamente responsável por uma enorme parcela da incipiente 
distribuição da riqueza brasileira. Em muitos municípios, é a principal fonte de recursos de seus 
cidadãos, muito mais que qualquer outro programa social do Governo. Não admitiremos colocá-
la em risco, nem admitiremos passivamente o discurso elitista de que a Previdência Social é custo. 
Pelo contrário, entendemos que é um investimento no futuro.

Outra demanda da Classe é o fortalecimento da aduana. Como esse assunto será 
tratado?
Não há nação digna desse nome que abra mão da aduana como instrumento de controle da 
entrada e saída de bens de seu território. Uma aduana frágil, preocupada apenas com a agiliza-
ção do comércio, é a porta de entrada para produtos sem certificação de qualidade, que tiram 
a competitividade da indústria e, por decorrência, diminuem a oferta de emprego. Precisamos, 
sim, discutir a melhor fórmula para a Aduana brasileira, que combine a necessidade de agilização 
decorrente dos desafios de um mundo globalizado com a necessidade de controles que garantam 
a indústria, o emprego e a concorrência leal.
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poderá exercer atividade de ca-
ráter público sem que haja a re-
alização de licitação, que decorre 
da concessão ou permissão de 
exploração do serviço público. 

Com essa inovação legislati-
va, os CLIA e os serviços adua-
neiros decorrentes passarão a ser 
definidos como serviços de inte-
resse público, perdendo o caráter 
de serviço público, afrontando as 
disposições dos artigos 173, ca-
put, e 175, caput, da Constitui-
ção Federal.

No entendimento da DEN 
(Diretoria Executiva Nacional), 
os portos secos devem ser con-
siderados como serviços públicos 
e, por isso, apenas podem ser ex-
plorados mediante a fiscalização 
do Estado. Contudo, os serviços 
públicos, podem ter suas ativida-
des atribuídas aos particulares, 
caso em que a atuação do Estado 
na execução do serviço é indire-
ta, mas a fiscalização e regulação 
são diretas. 

Os serviços públicos são 
executados mediante a outorga 
estatal de concessão e permis-
são, outorgas que permitem ao 
Estado controlar a execução e a 
qualidade do serviço que por ele 
seria prestado. Ou seja: há uma 

espécie de substituição apenas 
do exequente do serviço, mas 
esse não foge da observância 
das regras basilares que norteiam 
a execução da atividade estatal. 

A pretensão legislativa de re-
tirar dos portos secos – zonas pri-
márias de alfandegamento – sua 
característica de serviço público 
não deve subsistir, uma vez que 
os serviços ali prestados consti-
tuem uma forma de arrecada-
ção tributária e, por essa razão, 
constituem interesse material do 
Estado. 

Caracterizam-se como ativi-
dade típica de Estado, de exercí-
cio do poder de intervenção. Re-
presentam um serviço prestado à 
sociedade de forma geral e não 
podem ser entendidas como um 
serviço prestado por qualquer 
ente privado, sendo inadmissível 
pretender a subversão da ordem 
jurídico-constitucional sob a ale-
gação de que a outorga de licen-
ça aos particulares para fiscalizar 
e arrecadar tributos implicaria 
em melhor relação benefício-cus-
to para os usuários e para o país, 
vez que seria possível a amplia-
ção da arrecadação tributária.

Além disso, é importante 
destacar que o processo licitató-

Projetos sobre portos secos denotam flagrante 

descompasso constitucional  
Os Projetos de Lei 

6.370/05 e 327/06, do 
Senado Federal, pro-

põem uma reestruturação do 
modelo jurídico de organização 
dos recintos aduaneiros de zona 
secundária, conhecidos como 
portos secos, bem como a for-
ma de custeio da fiscalização 
aduaneira executada pela RFB 
(Receita Federal do Brasil). Esses 
PLs alteram os seguintes pontos 
da atual regulamentação:

- movimentação e armazenagem 
de mercadorias importadas ou 
despachadas para exportação; 
- alfandegamento de locais e 
recintos; 
- licença para explorar serviços 
de movimentação e armazena-
gem de mercadorias em Centro 
Logístico e Industrial Aduaneiro; 
- modificações da legislação 
aduaneira.

Merece destaque o fato de 
que os PLs pretendem outorgar 
licença para a exploração, pelos 
particulares, dos serviços de mo-
vimentação e armazenagem de 
mercadorias nos CLIA (Centros 
Logísticos e Industriais Aduanei-
ros). Ou seja, a iniciativa privada 

rio é obrigatório para as ativida-
des públicas, pois é através dele 
que se combate a corrupção e 
o apadrinhamento de empre-
sas. Assim, a licitação pública é 
o instrumento moralizador de 
controle dos contratos públicos, 
evitando desperdício de dinheiro 
e afastando o favorecimento de 
agentes políticos.

Corrobora este entendimen-
to o artigo 21, XII, “c” e “d”, da 
Constituição Federal, que elenca 
como atividades de exploração 
direta pela União a navegação 
aérea, aeroespacial e a infra-
estrutura aeroportuária e os ser-
viços de transporte ferroviário e 
aquaviário entre portos brasilei-
ros e fronteiras nacionais, ou que 
transponham os limites de Esta-
do ou Território.

No entendimento do Sindi-
fisco Nacional, os PLs em questão 
denotam flagrante descompasso 
com o ordenamento jurídico bra-
sileiro, pois pretendem delegar à 
iniciativa privada o controle de 
uma atividade essencialmente 
pública, sendo inviável admissão 
de tais pretensões como solução 
para a melhoria e ampliação do 
referido serviço público em âm-
bito nacional.
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AGU propõe acordo para agilizar 

rídicos, a partir do material re-
passado por Jair Perin acerca do 
acordo feito com a Anfip, está 
avaliando os termos do documen-
to para adaptá-lo aos filiados do 
Sindifisco, com o objetivo de tam-
bém viabilizar um possível acordo 
para os exequentes das ações do 
Sindicato.

Pelos termos propostos pela 
AGU, os filiados terão de assinar 
um documento afirmando expres-
samente que não fazem parte de 
outra ação de execução, sob o 
risco de incorrerem nas penas da 
lei. Outro ponto da proposta do 
acordo é que os exequentes tam-
bém deverão renunciar a algum 
direito que, segundo sugestão de 
Jair Perin, poderia ser os juros in-
cidentes este ano sobre o montan-
te devido. 

A contrapartida desse acordo 
seria inscrever a maioria das ações 
de execução já no próximo ano. 
“Havendo uma concessão por 
parte dos exequentes, teremos 
condições de agilizar o precatório, 
pois o interesse público estará res-
guardado”, afirmou Jair Perin.

pagamento da GDAT

Ainda faltam ser pagos qua-
se oito mil exequentes. Cerca de 
mil deles já tiveram os precató-
rios inscritos para pagamento no 
ano que vem, enquanto que para 
outros 500 exequentes os preca-
tórios foram pagos nos dois anos 
anteriores.

Nas duas reuniões, os dire-
tores do Sindifisco argumentaram 
que os cálculos feitos pelo Sindi-
cato foram bem conservadores. 
“Poderíamos ter elaborado uma 
planilha com juros maiores, mas 
agimos de acordo com o que ti-
nha sido acertado com a COGRH 
(Coordenadoria-Geral de Recur-
sos Humanos do Ministério da Fa-
zenda) para evitar contestações da 
AGU. O que, aliás, vinha ocorren-
do”, ressaltou o presidente do Sin-
difisco, Pedro Delarue na reunião 
realizada no dia 11 de setembro.

Acordo

Apesar de a proposta da AGU 
não contemplar integralmente o 
direito dos filliados, a DEN (Dire-
toria Executiva Nacional) entende 
que, caso os termos do acordo 

Com o objetivo de agilizar a 
inscrição em precatório e 
o pagamento do atrasado 

da GDAT (Gratificação de Desem-
penho de Atividade Tributária), 
diretores do Sindifisco Nacional 
reuniram-se duas vezes em menos 
de um mês com o procurador-ge-
ral substituto da União, Jair José 
Perin, para discutir a assinatura 
de um acordo nesse sentido. A 
primeira reunião foi no dia 11 de 
setembro e a segunda, no dia 1º 
de outubro, como consequência 
de um questionamento inicial feito 
pelo Sindicato.

No encontro inicial, Jair Perin 
explicou que havia sido observada 
litigância de má-fé em uma ação, 
na qual um Auditor-Fiscal aposen-
tado figurava em duas ações de 
execução – uma pelo Sindifisco 
Nacional e outra pela Unafisco 
Regional de Minas Gerais. Por 
conta desse fato, a AGU estava 
interpondo recursos em todos os 
demais processos.

Na ocasião, os diretores do 
Sindicato argumentaram que os 
filiados não poderiam ser acusa-
dos de litigância de má-fé, já que 
muitos nem sabiam que a Una-
fisco Regional estava executando 
ações em seus nomes. Jair Perin 
afirmou que o que importava, em 
termos jurídicos, é que a mesma 
ação estava sendo executada duas 
vezes.

Solução

Como forma de resolver essa 
situação, Jair Perin propôs que 
fosse assinado um acordo entre o 
Sindicato e a AGU, nos mesmos 
moldes do que foi firmado recen-
temente entre o órgão e a Anfip 
(Associação Nacional dos Audito-
res-Fiscais da Receita Federal do 
Brasil). 

A Diretoria de Assuntos Ju-

sejam aqueles mencionados na 
reunião, a assinatura do acordo 
deve ser levada em consideração 
pelos exequentes da ação, já que 
de outra forma o recebimento dos 
precatórios pode demorar mais al-
guns anos.

De acordo com o diretor do 
Departamento de Cálculos da 
AGU, José Luiz Pereira de Lima, 
que participou da reunião realiza-
da no dia 1º de outubro, o órgão 
tem condições de liberar os cál-
culos dois meses após o Sindifis-
co apresentar as novas planilhas 
contendo as condições previstas 
no termo do acordo. Com isso, o 
compromisso da AGU é de que 
a maioria das ações ficará pronta 
para inscrição em precatório ano 
que vem. 

Independentemente do que 
seja acertado com a AGU, a DEN 
alerta os filiados que estão em 
mais de um processo de execução 
a renunciarem a um deles, pois, 
além de prejudicarem as demais 
pessoas do grupo, correm o risco 
de eventualmente de ser acusados 
de litigância de má-fé. 
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Sindifisco se reuniu com Jair Perin (primeiro à esquerda) duas vezes em menos de um mês
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Passados quatro anos, assassinos de Auditor 

continuam impunes
apuração policial, o celular de 
Moacyr era continuamente usa-
do por Marcos Gottlieb.

A investigação policial foi 
encerrada em 2007. Desde en-
tão, o MPF (Ministério Público 
Federal) devolveu duas vezes o 
inquérito para a Delegacia da 
PF, em Maringá, solicitando no-
vas diligências – a última no dia 
6 de julho deste ano.

Investigações

Para o delegado que fina-
lizou o inquérito, Ronaldo de 
Góes Carrer, não há dúvidas 
de que a morte do Auditor foi 
encomendada por Marcos Got-
tlieb. “Esperávamos que o caso 
tivesse um andamento mais 
célere. A polícia está convenci-
da de que os apontados como 
mandante e executores do Se-
vilha são as pessoas indiciadas. 
Mas se o Ministério Público não 
está convencido para fazer o 
seu entendimento é natural que 
peça novas diligências”, afir-
mou. “Sevilha foi morto porque 

das maiores importadoras de 
brinquedos do país, sob acusa-
ção de ter mandado matar Se-
vilha. Outras sete pessoas sus-
peitas de terem participado do 
assassinato também chegaram a 
ser presas, mas foram liberadas 
em seguida.

Ao final da investigação, a 
Polícia só conseguiu relacionar 
cinco pessoas com o assassinato, 
o que levou ao indiciamento de-
las. Para a Polícia Federal, quem 
atirou foi o policial civil Jorge 
Talarico com a ajuda de Wilson 
Rodrigues da Silva – que já era 
acusado de outros homicídios 
– a mando de Marcos Gottlieb. 
Além deles, também teriam par-
ticipado do crime o sobrinho 
do policial Fernando Renea e o 
advogado Moacyr Macedo, que, 
segundo as investigações, seria 
laranja do empresário em algu-
mas empresas. Ainda segundo a 

era um homem honesto e não 
cedeu a pressões, contrariando 
algumas pessoas. Por isso, o 
empresário decidiu encurtar o 
caminho”, completou.

Para o diretor-adjunto de 
Assuntos Jurídicos do Sindifisco 
Nacional, Wagner Teixeira Vaz, 
a inoperância do MPF funciona 
como um incentivo a investidas 
futuras contra a Classe. “O Sin-
dicato não admitirá que o caso 
continue impune. Esperamos 
que o Ministério Público cum-
pra sua missão constitucional”, 
disse o diretor. 

O Sindicato acompanhou 
toda a investigação da Polícia e 
está certo de que existem pro-
vas suficientes da culpa dos in-
diciados e, por isso, espera que 
os pedidos de diligências não 
sejam uma artimanha para re-
tardar o julgamento e deixar os 
culpados impunes. Os Auditores 
Fiscais e suas familiares não po-
dem ficar à mercê da inseguran-
ça e exigem que se faça a devi-
da Justiça.

Histórico
Sevilha era conhecido por seu trabalho no combate a fraudes em importações. Investigou, por 

meses, as operações da Gemini, com matriz em Maringá e filiais em Barueri (SP). A empresa impor-
tava brinquedos eletrônicos para várias redes de varejo e principais lojas de brinquedos do país e 
era uma das maiores fornecedoras de produtos da marca Disney. 

No final de 2005, a menos de uma semana do Natal, a Receita Federal e a Polícia Federal 
lacraram a Gemini, sob a acusação de sonegar impostos. Documentos recolhidos pela RFB de-
monstraram que os produtos importados tinham preços subfaturados de, em média, um terço de 
seu valor real. 

De acordo com a investigação, o grupo teria montado uma empresa de exportação na China 
para ajudar a maquiar os preços. Ao comparar o preço dos fabricantes chineses com os dos decla-
rados pela exportadora do grupo, os fiscais verificaram o subfaturamento. A exportadora vendia os 
produtos à Gemini, que importava os brinquedos usando o porto de Paranaguá. 

A região foi escolhida por fornecer benefícios fiscais. Em seguida, a mercadoria era enviada 
para distribuidoras do grupo - entre elas, a Gemini, e a Universal Kids, ambas em Barueri. A Receita 
apreendeu toneladas de produtos e autuou a Gemini em R$ 100 milhões. 

Mais de quatro anos de 
impunidade. No dia 
29 de setembro de 

2005, o chefe da seção de Con-
trole Aduaneiro da RFB (Recei-
ta Federal do Brasil), em Marin-
gá, Auditor-Fiscal José Antônio 
Sevilha de Souza, foi executado 
com vários tiros dentro de seu 
carro. Casado e pai de três fi-
lhos, Sevilha tinha acabado de 
deixar a casa da mãe, no Jar-
dim Novo Horizonte, para bus-
car a mulher no hospital, que 
se recuperava de uma cirurgia. 
Atualmente, nenhum dos acusa-
dos está preso.

Passado um ano do cri-
me, no dia 28 de novembro 
de 2006, a PF (Polícia Federal) 
prendeu o empresário Marcos 
Gottlieb, dono da Gemini, uma 



Edição 1 - Outubro 2009 Integração Página 13

ANÚNCIo

e a DS estão acompanhando o 
inquérito que foi instaurado pela 
PF (Polícia Federal) para investi-
gar o caso.

É fundamen-
tal que o Estado 
entenda que as 
investidas contra 
a vida de Audi-
tores e de seus 
familiares têm 
como objetivo fi-
nal atingir a pró-
pria RFB (Receita 
Federal do Brasil), 

enfraquecendo as fiscalizações. 
A segurança profissional não é 
apenas um direito de qualquer 

Família de Auditor-Fiscal é 

servidor, mas também um dever 
do Estado. 

Outro caso 

Em dezembro do ano passa-
do, outro Auditor-Fiscal vítima da 
violência foi José de Jesus Ferrei-
ra, que à época, chefiava a Direp 
(Divisão de Repressão ao Con-
trabando e ao Descaminho) da 
RFB, no Ceará. Ele foi atingido 
por três tiros quando voltava para 
casa no horário do almoço e hoje 
ainda se recupera do atentado. A 
principal hipótese levantada pe-
los policiais era de que o crime 
mantinha relação com a ativida-
de profissional do Auditor. 

ameaçada em Londrina
mandaram recados diretos para 
o Auditor.

Para buscar uma solução 
antes que ocorra um desfecho 
trágico, a DS (De-
legacia Sindical) 
Londrina (PR) re-
alizou no dia 28 
de setembro uma 
assembleia extra-
ordinária para tra-
tar do assunto. Na 
ocasião, ficou de-
finido que a DS e 
a DEN (Diretoria 
Executiva Nacional) irão custear 
segurança pessoal para a filha de 
José Carlos. Além disso, a DEN 

O descaso com que vem 
sendo tratada a seguran-
ça dos Auditores-Fiscais 

acaba de fazer novas vítimas. 
Dessa vez, é a família do Audi-
tor-Fiscal José Carlos de Souza, 
lotado na EFA (Equipe de Fisca-
lização Aduaneira) em Londrina 
que vem sendo alvo de ameaças 
e intimidações –  ao que tudo in-
dica, motivadas pela atuação do 
Auditor junto ao segmento de 
comércio virtual na cidade.

A filha do José Carlos já foi 
vítima de pelo menos três inves-
tidas dos bandidos sob o dis-
farce de assaltos. Mas em duas 
ocasiões, os supostos ladrões 

“A DEN e 
a DS estão 

acompanhando 
o inquérito 
instaurado 
pela Polícia 
Federal.”
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Ação fiscal nas filantrópicas: trabalho exige

muita pesquisa e sigilo
Com a aprovação do 

substitutivo ao PL (Pro-
jeto de Lei) 7494/06 

pela Câmara dos Deputados, 
o imbróglio acerca das conces-
sões e renovações dos certifica-
dos das entidades beneficentes, 
mais conhecidas como filantró-
picas, voltou a repercutir em 
todo o país, durante o mês de 
setembro. 

O PL sugere novas regras 
para o credenciamento dessas 
entidades e transfere para os mi-
nistérios da Educação, Saúde e 
Desenvolvimento Social e Com-
bate à Fome a responsabilidade 
de conceder e renovar o CEBAS 
(Certificado de Entidade Bene-
ficente de Assistência Social). 
Atualmente, esse documento 
é concedido pelo CNAS (Con-
selho Nacional de Assistência 
Social).

Em 2008, por três meses, 
chegou a tramitar no Senado 
Federal a Medida Provisória 
446/08, que, entre outros pon-
tos, tornava automática a apro-
vação dos pedidos de renova-
ção de certificados de filantropia 
já feitos ao CNAS. Tal proposta 
causou muita polêmica, pois 
várias das instituições estavam 
sendo investigadas por suspeita 
de envolvimento em corrupção 
– um trabalho que contou com 
a ação direta de Auditores-Fis-
cais da RFB (Receita Federal do 
Brasil). 

Por conta da polêmica, 
em novembro do mesmo ano, 
o então presidente do Senado, 
Garibaldi Alves Filho (PMDB/
RN), decidiu devolver a MP à 
Presidência da República. A in-
tenção do Governo de renovar 
os certificados provocou deba-

tes acalorados e deu uma maior 
visibilidade ao tema.  

Histórico 

Até o ano de 2004, era de 
competência do INSS (Institu-
to Nacional do Seguro Social) 
conceder e cancelar a isenção/
imunidade de contribuições da 
Seguridade Social às institui-
ções beneficentes. Ainda em 
2004, foi criada a Secretaria 
da Receita Previdenciária, que 
atuou até 2007 na fiscalização 
dessas instituições. 

Porém, a extinta Secretaria 
da Receita Federal podia repre-
sentar junto ao INSS, ao Con-
selho Nacional de Assistência 
Social ou a qualquer outro ór-
gão competente, se verificasse  
instituições que não atendessem 
aos requisitos necessários para 
a isenção tributária. 

Com a fusão das secreta-
rias da Receita Previdenciária 
e Federal, mediante a entrada 
em vigor da Lei 11.457/07, essa 
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atribuição passou a ser de res-
ponsabilidade da Receita Fede-
ral do Brasil. 

Atualmente, na RFB, qual-
quer Auditor, dependendo da 
demanda de sua Região Fiscal, 
pode ser designado a atuar na 
ação de fiscalização de entida-
des beneficentes. Cabe ao Audi-
tor investigar a natureza jurídica 
da instituição, se ela perfaz ou 
não os requisitos para ser consi-
derada filantrópica, assim como 
examinar os itens para que ela 
receba o CEBAS e qualquer 
outra titulação que conceda 
imunidade. 

O papel do Auditor-Fiscal 
é verificar se a entidade que 
está sob fiscalização, mesmo 
possuindo CEBAS, se encaixa, 
efetivamente, como entidade 
beneficente. Caso a instituição 
não se enquadre dentro das 
exigências especificadas (ver 
quadro), o Auditor encaminha 
representação administrativa ao 
CNAS ou mesmo ao Ministério 
da Previdência Social, para que 

Auditores-Fiscais trabalham no setor da RFB responsável pela investigação 
das instituições filantrópicas 
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o certificado concedido seja re-
visto ou mesmo cancelado. 

Nesse caso, é aberto um 
processo no CNAS, que vai jul-
gar a representação. Havendo 
recursos por parte da instituição 
fiscalizada, cabe à Delegacia da 
RFB responsável pela ação re-
correr do recurso.  

Ação fiscal 

O Auditor-Fiscal Luiz Cláu-
dio de Lemos Tavares, que 
atualmente auxilia o Ministério 
Público Federal, em Brasília, 
numa força-tarefa, explica que, 
quando o Auditor constata que 
o alvo da investigação não se 
enquadra no conceito de “en-
tidade beneficente de assistên-
cia social” ou que não atende, 
cumulativamente, aos requisitos 
previstos em lei, ele produz a 
chamada Informação Fiscal.

Esse documento poderá 
resultar no cancelamento da 

isenção/imunidade, com efeito 
retroativo ao motivo que a en-
sejou, pelo delegado da Receita 
Federal do Brasil, conforme art. 
206, § 8º, do Decreto 3.048/99. 
Dessa decisão, caberá recurso, 
com efeito suspensivo, ao CARF 
(Conselho Administrativo de 
Recursos Fiscais).

Luis Cláudio explica ainda 
que, mesmo cabendo recurso 
com efeito suspensivo da de-
cisão, o Fisco deve zelar pelos 
seus créditos, constituindo-os 
por meio de lançamento de ofí-
cio com o objetivo de prevenir 
discussões a respeito de deca-
dência tributária. Nesses casos, 
devem ser lançadas todas as 
contribuições da seguridade so-
cial e não apenas as que eram 
fiscalizadas pelo INSS/Secreta-
ria da Receita Previdenciária.

Para facilitar esse trabalho, 
foi criada na RFB uma divisão 
específica, a Disep (Divisão de 
Setores Especiais em Matéria 

Auditor-Fiscal Luiz Cláudio de Lemos Tavares

Previdenciária), encarregada, 
entre outras atribuições, de co-
ordenar esse tipo de auditoria, 
considerada de extrema rele-
vância, uma vez que visa a im-
pedir a ocorrência de renúncias 
fiscais indevidas e fraudes, que 
venham a prejudicar o bom de-
senvolvimento da Seguridade 
Social brasileira.

Em entrevista à reportagem 
do Integração, o subsecretário 
de Fiscalização da RFB, Marcos 
Vinícius Neder, lembrou que 
trata-se de um trabalho de in-
vestigação importante, em que 
o Auditor-Fiscal precisa coletar 
provas de desvios de recursos, 
se utilizar de informações ex-
ternas, cruzar dados, pesquisar 
bastante e reunir um vasto ma-
terial probatório. O subsecretá-
rio ressaltou também que estão 
em andamento programas de 
fiscalização específicos para a 
área, entretanto, cobertos por 
sigilo fiscal. 

Regras
Conforme a Lei 8.212/91, 

para ser considerada entida-
de beneficente de assistência 
social, a instituição tem que 
cumprir vários requisitos: ser 
“reconhecida como de utilida-
de pública federal e estadual 
ou do Distrito Federal ou mu-
nicipal; portadora do registro 
e do Certificado de Entidade 
Beneficente de Assistência So-
cial (CEBAS), fornecido pelo 
Conselho Nacional de Assis-
tência Social (CNAS), renova-
do a cada três anos; promover 
gratuitamente e em caráter ex-
clusivo, a assistência social be-
neficente a pessoas carentes, 
em especial a crianças, ado-
lescentes, idosos e portadores 
de deficiência; seus diretores, 
conselheiros, sócios, institui-
dores ou benfeitores, não de-
vem receber remuneração e 
não usufruir de vantagens ou 
benefícios a qualquer título; a 
entidade deve aplicar integral-
mente o eventual resultado 
operacional na manutenção e 
desenvolvimento de seus ob-
jetivos institucionais apresen-
tando, anualmente ao órgão 
competente, relatório circuns-
tanciado de suas atividades”.

Qual o papel do Auditor 
nesse tipo de ação fiscal?
Vários órgãos destituídos 
de capacidade fiscalizató-
ria concedem títulos que 
influenciam no reconhe-
cimento da imunidade de 
contribuições da segurida-
de social. No entanto, não 
deve o Fisco ficar inerte, 
refém de titulações, que 
entenda terem sido conce-
didas indevidamente, muito 
menos deixar de fiscalizar 
grandes renúncias fiscais. 

É o Fisco quem detém capaci-
dade e competência funcional 
para, efetivamente, investigar, 
de dentro do contribuinte, ve-
rificando sua escrita contábil, 
buscando saber se tanto os 
requisitos da isenção/imunida-
de (art. 55 da Lei 8.212/91), 
como das próprias titulações, 
foram efetivamente atendidos.

Com a aprovação do subs-
titutivo ao projeto de lei do 
Senado, a certificação das fi-
lantrópicas para fins de isen-

ção será transferida a alguns 
ministérios. Haverá alguma 
alteração na ação fiscal?      
Creio que não. Cabe à Recei-
ta Federal do Brasil investigar 
a natureza jurídica da institui-
ção, se é ou não é entidade be-
neficente de assistência social, 
verificar o atendimento aos re-
quisitos que a lei exija para o 
gozo da imunidade, bem como 
investigar requisitos exigidos 
para o CEBAS (e para qual-
quer outra titulação que afete 
a imunidade), independente-

mente do órgão que passe 
a deter a competência para 
concedê-lo. Não concordan-
do com as concessões, deve 
o Fisco representar a quem 
as conceder para que anule 
os títulos, buscando, se for o 
caso, o auxílio da Procura-
doria da Fazenda Nacional 
e do Ministério Público Fe-
deral para que, dentro das 
suas atribuições, caso con-
cordem com o que apurado 
pelo fisco, ajuízem demandas 
judiciais.
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Filiação online
Os Auditores já podem solici-

tar a filiação ao Sindifisco Nacio-
nal no site www.sindifisconacio-
nal.org.br. Para utilizar o serviço, 
basta clicar no menu “Filie-se”, 
na parte superior esquerda da pá-
gina. Após imprimir o documento, 
preenchê-lo e assiná-lo, o Auditor 
deve anexar a ele cópias do RG 
e do contracheque mais recente, 
protocolando o formulário na De-
legacia Sindical mais próxima ou 
enviando-o, pelos Correios, ao 
Sindifisco Nacional.

Simulador de remoção
Com a realização de novo concurso de remoção, a Diretoria 

Executiva Nacional do Sindifisco Nacional disponibilizou no site 
da entidade um banner com uma nova versão do simulador de 
remoção. O software apresenta as mesmas opções de vagas ofer-
tadas pela Receita Federal do Brasil, além de contemplar a “repes-
cagem” instituída na Portaria 2.325.

Site da Fenafisp 
Consta na página eletrô-

nica do Sindifisco Nacional 
um link para que o filiado ao 
Sindicato tenha acesso ao an-
tigo site da Fenafisp (Federa-
ção Nacional dos Auditores-
Fiscais da Receita Federal do 
Brasil), assim como já ocorria 
com o antigo site do Unafis-
co Sindical. Os links estão 
localizados na parte inferior 
esquerda da página do Sindi-
fisco (www.sindifisconacional.
org.br)

Duplicidade
Auditores que eram filiados a sete sindicatos da base da Fenafisp 

sofreram desconto em duplicidade da mensalidade sindical. No caso de 
Goiás, Recife e Rio de Janeiro, cujos sindicatos já haviam encerrado suas 
contas, a DEN, que não foi responsável pelo problema, fará o repasse às 
Delegacias Sindicais tão logo o Governo deposite o dinheiro. Indepen-
dentemente do caso, o filiado deverá buscar sua DS para ser restituído.

Contas de e-mails 
Desde o mês de setembro, as contas de e-mails do Sindicato, que 

eram do domínio unafisco.org.br, estão reconfiguradas. Todos os e-mails 
dos colaboradores do Sindicato agora terminam em sindifisconacional.
org.br. Apesar da mudança, durante um ano, ainda será possível enviar 
mensagens para os antigos e-mails, medida necessária até que as novas 
contas sejam suficientemente divulgadas.

Vinculação às Delegacias
Desde o dia 2 de outubro, a tabela de circunscrição das Delegacias 

Sindicais passou a ser aplicada ao banco de dados do Sindicato. Com 
isso, cerca de mil filiados passaram a se vincular a outra DS diferente 
daquela a qual faziam parte. De acordo com o Estatuto do Sindifisco, os 
Auditores-Fiscais ativos serão vinculados à DS conforme sua lotação e, 
os aposentados e pensionistas, com base no endereço residencial. 


