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Em Nota Técnica encaminha-
da à RFB (Receita Federal do Bra-
sil), no mês de outubro, o Ministério 
do Planejamento reconheceu que a 
participação dos Auditores-Fiscais 
no movimento paredista realizado 
na campanha salarial 2007/2008 
não pode acarretar em prejuízos 
funcionais. 

A decisão do Planejamento cela 
uma importante vitória dos Audito-
res-Fiscais, graças à persistência da 
DEN (Diretoria Executiva Nacional), 
que procurou tratar do assunto com 
representantes de vários setores do 
Executivo, na intenção de viabilizar 
uma solução para o impasse. A re-
solução do problema ganhou ainda 
mais urgência por conta da realiza-
ção do Concurso de Remoção.      

“O porte ostensivo é elementar, é 
essencial” 

Durante todo o dia 29 de outu-
bro, Auditores-Fiscais do interior de 
São Paulo participaram do seminá-
rio “Uma Receita para o Brasil”, em 
que foram discutidas a importância 
da LOF (Lei Orgânica do Fisco) e a 
destinação solidária do Imposto de 
Renda a projetos voltados para a 
infância e à adolescência. O evento 
contou com a participação de vários 
Auditores-Fiscais e de autoridades 
do Executivo e do Ministério Públi-
co local.       

DEN em Ação

Trabalho do Sindicato 

LOF e destinação solidária do IR
são focos de debates em seminário

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.  
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Como não poderia deixar 
de ser, a LOF (Lei Orgâ-
nica do Fisco) será o tema 

mais recorrente entre os Auditores-
Fiscais no próximo ano. Será sobre 
ela que a Classe estará debruçada 
para buscar um entendimento jun-
to ao Executivo e ao Legislativo, a 
fim de arregimentar uma proposta 
de Lei Orgânica que instrumentalize 
o Fisco com a autonomia e com a 
independência necessárias à defesa 
plena e incondicional do interesse 
público 

Não bastassem os inúmeros 
exemplos de ingerência político-
econômica sofridos pela Receita 
Federal num passado recente, os 
Auditores-Fiscais se vêem, há al-
guns anos, tolhidos em sua função 
precípua de fiscalizar, por conta de 
um conjunto esdrúxulo de normas 
infralegais que subjugam a sua con-
dição de autoridade fiscal à discri-
cionariedade subscrita por ocupan-
tes de cargos de chefia dentro da 
RFB (Receita Federal do Brasil). 

Mas o que era para ser o ca-
minho natural em busca da inde-
pendência imprescindível ao órgão 
parece se transformar numa via 
transversa, onde interesses que 
eram para convergir passam, apa-
rentemente, a se chocar. Isso porque 
a administração da RFB, em vez de 

LOF também para 

tomar a LOF como uma bandeira 
institucional, até hoje reluta em ad-
mitir que tal pleito, embora gestado 
no Sindicato da categoria, tem um 
cunho social tão amplo, que trans-
cende, em muito, os benefícios que 
trará à própria Receita. 

O que está em discussão não é 
o futuro de uma carreira ou de uma 
instituição, mas o meio pelo qual se 
dotará o país de uma estrutura ins-
titucional capaz de, a partir da LOF, 
começar a concretizar o ideal de jus-
tiça fiscal há muito tempo almejado 
e sequer, minimamente, atingido. 
Portanto, a Receita, ao avalizar esta 
causa, estará imprimindo à LOF o 
nível de relevância que ela realmen-
te tem: o de colocar o Estado a ser-
viço do cidadão, da coletividade, e 
não de interesses isolados, que con-
trastam com o Estado Democrático 
de Direito.   

Imperioso, assim, que a Recei-
ta Federal do Brasil, órgão estraté-
gico que é na política econômico-
financeira do país, assuma para si 
a responsabilidade social que lhe 
cabe na promoção de todos os va-
lores tão bem destacados no preâm-
bulo da nossa Constituição Federal: 
“assegurar o exercício dos direitos 
sociais e individuais, a liberdade, a 
segurança, o bem-estar, o desen-
volvimento, a igualdade e a justiça 

como valores supremos de uma 
sociedade fraterna, pluralista e sem 
preconceitos”. 

Com foco em todos esses va-
lores, nós, Auditores-Fiscais que 
formamos a RFB, temos constan-
temente que nos questionar acerca 
de qual Receita estamos construin-
do para o Brasil: a que preconiza 
a Constituição ou a que foi forjada 
em inúmeras normas inconstitucio-
nais? A resposta está na proposta de 
LOF que a Classe, por ampla maio-
ria, aprovou em Assembleia Nacio-
nal: queremos uma Receita cidadã, 
voltada ao interesse público, focada 
no seu objetivo técnico de fiscalizar 
e dotada de autoridades fiscais com 
poder decisório e autonomia para 
agir em nome do Estado. 

O caminho percorrido até aqui 
pela Classe tem por fim a sociedade. 
E é a ela que iremos recorrer para 
angariar, certamente, o maior e 
mais relevante apoio à nossa causa 
comum que é a LOF. Iremos utilizar 
os canais de comunicação possíveis 
para fazer chegar ao cidadão a pro-
posta que construímos para toda so-
ciedade, ao longo de vários anos de 
debates. Estamos fazendo história e 
não é pela guerra. Receita Federal 
do Brasil, Auditores-Fiscais e cida-
dãos deste país precisam estar todos 
do mesmo lado – o da justiça fiscal.  

o cidadão

“O que está em 
discussão é o meio 
pelo qual se dotará 
o país de uma 
estrutura institucional 
capaz de começar 
a concretizar o ideal 
de justiça fiscal 
há muito tempo 
almejado.”

Pedro Delarue,  
Presidente do Sindifisco Nacional
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resultará desse trabalho será 
um importante subsídio para o 
Sindicato solicitar providências 
da Administração para sanar 
as deficiências identificadas. 

A precariedade das condi-
ções de trabalhos na Aduana 
brasileira tem sido motivo de 
desmotivação entre os Audito-
res, muitos deles resistentes à 
ideia de se fixarem nas divisas 
do país. Há tempos, o Sindifis-
co Nacional alerta a sociedade 
e o Governo sobre os proble-
mas existentes nas fronteiras e 
reitera que a falta de providên-
cias por parte do Executivo 
pode trazer como consequên-

Sindicato elabora diagnóstico de 

cia o enfraquecimento da pre-
sença estatal nessas regiões.

O diagnóstico das condi-
ções de trabalho dos Auditores 
será amplo e várias cidades 
serão visitadas. O trabalho co-
meçou nas cidades de Ubera-
ba (MG) e Dionísio Cerqueira 
(SC), inspecionadas por direto-
res da DEN no início de setem-
bro. Nessas duas localidades, 
os problemas mais marcantes 
foram a falta de independência 
na atuação do cargo e as condi-
ções precárias de infraestrutura, 
respectivamente. Leia detalhes 
das visitas na página seguinte. 
(Continua na página 4)

trabalho nas fronteiras
nosso. Vamos mapear as con-
dições de trabalho, detectar os 
problemas e exigir providen-
cias da Administração”, afirma 
o diretor-secretário, Maurício 
Zamboni, que, juntamente 
com o diretor de Defesa Pro-
fissional, Gelson Myskovsky, 
participou da primeira bateria 
de visitas.   

Por enquanto, a Diretoria 
de Defesa Profissional está na 
fase de estudos das verbas or-
çamentárias e de questões de 
logística para iniciar a segunda 
etapa do plano de ação. Para 
a DEN (Diretoria Executiva 
Nacional), o diagnóstico que 

ANúNcio

A DEN (Diretoria Execu-
tiva Nacional) está ela-
borando um calendário 

para dar continuidade à série 
de visitas que foram iniciadas 
em setembro para diagnosti-
car as condições de trabalho 
dos Auditores-Fiscais em todo 
país, sobretudo dos que estão 
lotados nas regiões de frontei-
ras – muitas vezes, inóspitas e 
de difícil acesso. Traçar esse 
mapa é uma das prioridades 
do Sindicato em prol da defesa 
de condições dignas de traba-
lho e da garantia de segurança 
aos Auditores-Fiscais. 

“Esse é um compromisso 
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Em setembro, o diretor 
eleito de Defesa Profissio-
nal, Gelson Myskovsky, e 

o diretor-adjunto de Assuntos 
Jurídicos do Sindicato, Wagner 
Teixeira Vaz, reuniram-se com 
Auditores-Fiscais de Uberaba. 
Alguns deles – oriundos da Pre-
vidência – externaram a surpre-
sa diante da estrutura encontra-
da na RFB (Receita Federal do 
Brasil). 

Entre as reclamações, afir-
maram que antes tinham maior 
independência de atuação. Os 
Auditores também reforçaram a 
necessidade de o Sindicato con-
tinuar a luta pela garantia da ex-
clusividade do Auditor-Fiscal na 
carreira de Auditoria, definindo 
melhor as atribuições dos cargos 
auxiliares em outra carreira.

Ainda na cidade mineira, 
os diretores visitaram o delega-
do da DRF (Delegacia da Recei-
ta Federal do Brasil) local, Au-
ditor-Fiscal Mauri Luís Menin, 
e o delegado-adjunto, Auditor-
Fiscal Sizenando Ferreira, para 
expor o entendimento da DEN 
(Diretoria Executiva Nacional) 
de que os Auditores não de-
vem se submeter a controles de 
horários, em função do regime 
de dedicação exclusiva e por 
desenvolverem atividades de 
cunho intelectual. 

A argumentação dos dire-
tores foi ratificada pelo delega-
do-adjunto, que concordou que 
os Auditores lotados na fiscali-
zação externa não tenham que 
comparecer à Delegacia para 
assinatura de ponto.

Dionísio Cerqueira 

Em uma sala pequena com 
condições limitadas de ventila-
ção, trabalhavam três Auditores-
Fiscais na cidade catarinense 

Visitas já realizadas evidenciam

problemas 
de Dionísio Cerqueira. Esse foi 
apenas um detalhe da visita re-
alizada em setembro por Gelson 
Myskovsky e Maurício Zamboni, 
às unidades da Inspetoria e da 
Eadi (Estação Aduaneira) da 
RFB (Receita Federal do Brasil) 
daquela localidade.   

Foi possível averiguar que 
a infraestrutura de trabalho, que 
já era precária, piorou com as 
fortes chuvas que caíram à épo-
ca na região. A 
Estação Aduanei-
ra ficou sem luz e 
água por alguns 
dias, o que para-
lisou o trabalho 
de fiscalização na 
Eadi. Com isso, 
mais de 400 ca-
minhões ficaram 
parados no pátio.  

Outra falha na infraestrutu-
ra é que o terreno da Estação 
não é totalmente pavimentado, 
por isso, na época de chuva tem 
muita lama e, quando está seco, 
muita poeira. “Há casos de ser-
vidores com problemas de saú-
de como rinite em função do 
pó”, destacou Gelson. 

Durante a visita, os direto-
res constataram que a estação 
também padecia com a falta de 
segurança. Parte da cerca desti-
nada a proteger a unidade havia 
caído. O estrago colocava em 
risco não só o material arma-
zenado no recinto alfandegado, 
mas também Auditores e servi-
dores de apoio da localidade. 

Na Inspetoria, a situação 
não é diferente. Quaisquer pe-
didos de recursos para conser-
tos e reformas têm de passar 
por demorados processos buro-
cráticos. À época, a Inspetoria 
tratava dos trâmites para con-
seguir recursos para o conserto 

de uma goteira no imóvel, mas 
com o aumento das chuvas, 
parte do teto, que já apresenta-
va os danos de uma infiltração, 
desabou, danificando parte dos 
equipamentos de informática. 

Resultados 

Um dia após essa visita, 
Maurício Zamboni esteve com 
administradores da DRF (Dele-
gacia da Receita Federal) Joa-

çaba (SC), à qual 
a Inspetoria de 
Dionísio Cerquei-
ra está subordina-
da, oportunidade 
na qual relatou 
os problemas 
encontrados na 
unidade. O de-
legado-adjunto 
da DRF/Joaçaba, 

Auditor-Fiscal Otto Maresch, 
informou que a Administração 
estava tomando providências 
para melhorar as condições de 
trabalho em Dionísio Cerquei-
ra.  Para Maurício Zamboni, foi 
alentador saber que medidas 
estavam sendo implementadas.  
“Mas continuaremos atentos 
para que as providências sejam 
tomadas”, alertou.

A DEN ainda destaca que 
a defesa incondicional dos Au-
ditores-Fiscais lotados nas locali-
dades fronteiriças se justifica no 
entendimento de que suas atri-
buições estão além da cobrança 
de tributos. Para o sindicato, uma 
“Aduana forte está voltada a res-
guardar os interesses nacionais, 
protegendo a economia do país, 
prevenindo a violência, comba-
tendo o crime organizado, pre-
servando a saúde da população 
e o meio ambiente, entre outras 
funções, que trazem bem-estar a 
toda a sociedade”. 

“Suas  
atribuições  

estão  
além da 
cobrança  

de  
tributos.”

“Uma Aduana 
forte está voltada 
a resguardar os 
interesses nacionais, 
protegendo a 
economia do 
país, prevenindo 
a violência, 
combatendo o 
crime organizado, 
preservando a saúde 
da população e o 
meio ambiente, entre 
outras funções, que 
trazem bem-estar a 
toda a sociedade.”



ANúNcio
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“O porte ostensivo é elementar, 

Osmar Madeira
Integração – O secretário 
Otacílio Cartaxo anunciou re-
centemente que serão imple-
mentadas muitas das decisões 
tomadas ano passado no “En-
contro Aduaneiro de Frontei-
ra”. O senhor poderia detalhar 
essas decisões?
Osmar Madeira – No Encontro 
Aduaneiro, debatemos os proble-
mas crônicos e históricos da fron-
teira, como a falta de estrutura e 
a impossibilidade de fixação de 
pessoal. Então, as medidas que 
queremos implementar visam a 
solucionar essas questões.

Integração – No Encontro Adu-
aneiro, foi proposto o adicional 
de fronteira, também defen-
dido pelo Sindifisco. Essa não 
seria uma proposta que fixa-
ria servidores em lugares nas 
fronteiras? 
Osmar Madeira – Sim, pois 
não há possibilidade de segurar 
o pessoal na fronteira se não 
houver um atrativo financei-
ro. A questão da indenização é 
um dos principais projetos. Mas 
também é necessário oferecer in-
fraestrutura para quem trabalha 
na fronteira. Em alguns locais, a 
Administração pode dar um adi-
cional de R$ 20 mil reais, mas o 
colega não tem onde morar, por-
que o local não tem casa para 
alugar. E ele não pode morar no 
mesmo lugar que determinadas 
pessoas da comunidade, por ser 
uma situação de risco. De acor-
do com a proposta, será definido 
um padrão daquilo que deve ser 
uma estrutura mínima para essas 
unidades e todas aquelas que 
apresentarem condições seme-
lhantes vão ser tratadas de mes-

é essencial”
mo modo. Essas unidades serão 
destinadas a servidores de vários 
órgãos, como Polícia Federal, 
Receita Federal, Vigilância Sani-
tária e outros. 

Integração – E quando esse adi-
cional será implementado?
Osmar Madeira – Ele está em 
um projeto que já foi apresenta-
do ao gabinete e que está sen-
do analisado. Mas várias dessas 
soluções são políticas, então de-
verá haver uma manifestação do 
Estado brasileiro nesse sentido. 
Até por que esses problemas não 
são exclusivos da Receita Fede-
ral. A perspectiva é que o proje-
to seja encaminhado até o final 
deste Governo.

Integração – Como é hoje a ati-
vidade de vigilância e repressão 
na Aduana? 
Osmar Madeira – A vigilân-
cia e repressão hoje na Receita 
Federal não é feita como era há 
dez ou 15 anos. Se antes comba-
tíamos o sacoleiro, hoje enfren-
tamos organizações com orien-
tações criminosas. Então, você 
está enfrentando esquemas mais 
organizados e, por conseguinte, 
o nível de risco aumentou subs-
tancialmente. Para enfrentar isso, 
eu preciso de pessoas treinadas. 
Os nossos pontos de fronteira, 
portos e aeroportos são as por-
tas de entrada de mercadorias 
e passageiros que vêm ou vão 
para o exterior. Mas eu só con-
sigo pensar em porta se eu tiver 
uma parede que redirecione esse 
fluxo para as portas. Então, não 
adianta ter portas sem paredes. 
A repressão tem de fazer esse 
papel de parede. Se a gente não 

conseguir direcionar esse fluxo 
para o canal regular, qualquer 
ação é inócua. 

Integração – Justamente por 
ficarem muito expostos, os Au-
ditores defendem o porte de 
armas. Como o debate sobre o 
porte está sendo abordado hoje 
na RFB?
Osmar Madeira – Até 2005, o 
porte de arma dos Auditores-Fis-
cais estava amparado na lei do 
IPI (Lei 4.502/64), que concedia 
porte irrestrito, independente-
mente da comprovação de qual-
quer habilidade. No dia em que 
você recebia a carteira de Audi-
tor, ela já vinha com o porte de 
arma. Porém, com a aprovação 
do Estatuto do Desarmamento 
(Lei 10.826/03), a situação co-
meçou a mudar. Inicialmente, os 
Auditores continuaram a ser re-
gidos pela Lei 4.502/64, mas em 
2005 ficou estabelecido que os 
Auditores e analistas deveriam 
se conformar à Lei 10.826/03. 
Ao mesmo tempo em que essa 
mudança foi um avanço, porque 
o nosso porte de arma foi reco-
nhecido por uma legislação mais 
recente, significou, também, que 
deveríamos nos adequar a essas 
novas regras. Muito colega diz: 
‘eu tenho na minha carteira o 
porte garantido pela lei 4.502/63, 
eu posso portar arma?’ Não, pois 
essa lei foi revogada pelo Estatu-
to do Desarmamento.

Integração – Como, de acordo 
com a nova legislação, é possí-
vel obter o porte?
Osmar Madeira – Só pode 
portar uma arma quem for da 
carreira ou Auditor-Fiscal do 

Há 13 anos na Receita 
Federal, o atual titular 
da Corep (Coordena-

ção Especial de Vigilância e Re-
pressão), Auditor-Fiscal Osmar 
Expedito Madeira, 41 anos, é 
um apaixonado pela área em 
que atua. Formado em Admi-
nistração com especialização em 
Comércio Exterior, ele trabalha-
va no Banco do Brasil antes de 
entrar na Receita. Desde que 
ingressou no órgão, trabalha na 
aduana. Inicialmente, em Chuí 
(RS). Antes de assumir a Corep, 
há pouco mais de um ano, ocu-
pava a chefia da Equipe de Fisca-
lização Aduaneira em Itajaí (SC). 
Em entrevista de mais de uma 
hora ao Integração, Osmar Ma-
deira deixou claras suas posições 
sobre temas controversos como 
o registro do porte de armas na 
carteira funcional, o porte osten-
sivo, o pagamento do adicional 
de fronteiras e a criação de mó-
dulos residenciais para abrigar os 
Auditores-Fiscais que hoje traba-
lham em lugares inóspitos. Para 
ele, a aduana é essencial na pro-
teção da sociedade brasileira, e 
os Auditores que nela trabalham 
devem ser valorizados. Leia, ao 
lado, os principais pontos da 
entrevista.  
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“O porte ostensivo é elementar, 

Osmar Madeira
é essencial”

Trabalho. Depois, é preciso que 
esse servidor comprove aptidão 
psicológica e técnica para por-
tar essa arma. Para tanto, deve, 
primeiro, registrar sua arma. 
Dado esse passo, deve procu-
rar um psicólogo cadastrado na 
Polícia Federal e se submeter 
a um teste de aptidão técnica. 
Sendo aprovado no teste e na 
avaliação psicológica, pode so-
licitar o porte de arma. Dentro 
da RFB, o assunto está disci-
plinado na Portaria 2.383, de 
30/9/09. O porte de arma passa 
pelo registro regular da arma, 
pela obtenção do CRAF [Certi-
ficado do Registro de Arma de 
Fogo], que é revisto a cada três 
anos. Então, não dá mais para 
você dar uma funcional para o 
servidor com o porte, porque 
daqui a três anos pode ser que 
ele não atenda mais aos requisi-
tos. Então, esse porte vai ter de 
ser feito em um documento, em 
uma cédula separada. É uma 
questão lógica. Se eu vou ter de 
periodicamente me submeter a 
uma avaliação, eu não posso ter 
uma funcional sendo emitida 
constantemente. 

Integração – Mas havia uma 
promessa da administração da 
RFB de que seria possível a 
volta da previsão do porte de 
arma na carteira funcional?
Osmar Madeira – Mas, por 
uma questão operacional, não é 
possível. Seria ilógica a emissão, 
a cada três anos, de carteiras 
funcionais. Por isso não foi aten-
dida a solicitação do Sindifisco. 

Integração – A obtenção do 
CRAF e os testes psicológicos 

e técnicos envolvem custos. 
A Administração arca com as 
despesas que os servidores têm 
para registrar a arma e obter o 
porte?
Osmar Madeira – Hoje, o por-
te é uma faculdade que a lei dá, 
porque não se obriga que nin-
guém ande armado. Nenhum 
Auditor ou analista é obrigado 
a ter armas. Ele tem se quiser. E 
a arma é particular. Então, hoje, 
esses custos são arcados pelo 
interessado. Quando nós tiver-
mos um porte, uma arma insti-
tucional, e que aquele servidor 
necessitar portá-la, a instituição 
deverá arcará com todos os cus-
tos. Não tem lógica eu exigir que 
o servidor desempenhe uma ati-
vidade de risco que justifique o 
porte de arma e eu não proveja 
todos os recursos para que ele 
tenha essa arma institucional. A 
nossa intenção é que a Receita 
Federal tenha seus próprios ins-
trutores de tiro, que vão atestar a 
capacidade técnica dos Audito-
res-Fiscais portarem armas.

Integração – Então, há a pers-
pectiva de que a RFB possua 
arma institucional?
Osmar Madeira – Sim, temos 
um projeto nesse sentido, que 
engloba armas curtas, que se-
riam as pistolas; a arma .40, que 
é um armamento um pouco mais 
eficaz; armamento não-letal, que 
seria um spray de pimenta, gás 
ou uma granada de luz e som; 
e até mesmo armas longas, para 
abordagens de navios. Este proje-
to está no gabinete do secretário, 
sendo analisado. A perspectiva 
é de que ele seja implementado 
em médio prazo.

Integração – A administração 
da RFB assumiu, no semestre 
passado, o compromisso de 
editar um decreto resgatan-
do a autorização de porte de 
arma ostensivo para Audito-
res-Fiscais. Por que isso não 
foi feito até agora?  
Osmar Madeira – A Receita 
Federal está trabalhando nesse 
sentido. Por força do Decreto 
6.715/08, o porte ostensivo 
foi proibido. Isso, para nós, é 
um grande problema, porque 
quando você está em opera-
ção, principalmente em vigilân-
cia e repressão, o armamento 
ostensivo intimida a outra par-
te. Entendemos que o porte 
ostensivo e a defesa pessoal 
não são antagônicos. Imagine 
nosso servidor, uniformizado, 
com o colete balístico, e tendo 
de estar com a arma escondi-
da. A capacidade de reação a 
uma eventual ameaça é muito 
mais retardada. Porque ou tem 

de tirar o paletó ou tem de en-
fiar a mão debaixo do colete. 
Apresentamos uma proposta 
de alteração desse decreto, e 
ela foi encaminhada pelo mi-
nistro da Fazenda para o mi-
nistro da Justiça e para a Casa 
Civil, pelo sistema Sidof [Siste-
ma de Geração e Tramitação 
de Documentos Oficiais], em 
maio deste ano. Há muita resis-
tência, por parte de alguns se-
tores da sociedade, do porte de 
arma para a carreira. Fizemos 
o que foi possível fazer no âm-
bito do Ministério da Fazenda. 
O porte ostensivo é elementar, 
é essencial. O papel da aduana 
hoje extrapola muito o papel 
de simples autoridade tributá-
ria. Nós estamos fazendo um 
trabalho de enfrentamento ao 
contrabando, ao descaminho, 
ao tráfico de armas, ao tráfico 
de drogas, que frequentemente 
a gente se depara com amea-
ças, com a resistência. 
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Planejamento reconhece invalidade de prejuízos funcionais em

secretário de Recursos Humanos 
do Ministério do Planejamento, 
Duvanier Paiva, reforçando a ur-
gência da formalização do posi-
cionamento do Executivo sobre 
o assunto. Naquela data, a ques-
tão ganhava status emergencial 
em função da abertura do con-
curso de remoção interno.  

A reunião para dar prosse-
guimento às tratativas sobre o 
assunto era apenas mais uma 
entre tantas já ocorridas com o 
Planejamento e a Fazenda. Em 
janeiro deste ano, por exemplo, 
o secretário-executivo do Minis-
tério da Fazenda, Nelson Macha-
do, recebeu a DEN em reunião 
e, na pauta estava a questão dos 
efeitos funcionais.

No mesmo mês, Duvanier 
Paiva garantiu aos sindicalistas 
que não haveria repercussão 
funcional. A esses encontros se-
guiram-se vários outros com des-
fechos idênticos: a Classe tinha o 
compromisso do Planejamento 
de que não haveria nenhum pre-
juízo funcional aos Auditores-Fis-
cais que participaram do movi-
mento paredista, mas a Fazenda 
não reconhecia essa definição. 

Em junho, a Administração 
da Receita produziu a famigera-
da Nota Técnica nº 30, de autoria 
da Divisão de Legislação Aplica-

da e da Coordenação-Geral de 
Gestão de Pessoas da RFB, em 
que argumentava a possibilidade 
de prejuízos funcionais aos Audi-
tores que participaram da greve. 
A Nota Técnica nº 30 claramen-
te contrariava toda a negociação 
em curso entre o Sindicato e os 
diversos representantes do Exe-
cutivo e foi prontamente comba-
tida pela DEN.

Assim que tomou conheci-
mento do teor da determinação, 
o Sindifisco Nacional formalizou 
o repúdio ao conteúdo do texto 
e enviou ofício à então secretá-
ria da RFB Lina Maria Vieria e 
a Duvanier Paiva cobrando que 
a Nota Técnica fosse descon-
siderada para todos os efeitos. 
Nos meses que se seguiram, os 
representantes do Governo rea-
firmaram o compromisso com o 
acordado, mas ainda não havia 
formalização.  

Prejuízos

O estabelecimento do con-
curso de remoção e a verificação 
de que o sistema Siape (Sistema 
Integrado de Administração de 
Recursos Humanos) identificava 
os dias não trabalhados durante 
a greve como falta normal mos-
travam a urgência de formalizar 
o compromisso. No dia 16 de 

“No texto, estão 
explicadas 
as razões 
pelas quais a 
participação 
dos Auditores-
Fiscais na greve 
de 2008 não 
pode acarretar 
em prejuízo 
funcional.”

O Ministério do Planeja-
mento enviou em me-
ados de outubro à RFB 

(Receita Federal do Brasil) Nota 
Técnica reconhecendo a inexis-
tência de efeitos funcionais aos 
Auditores-Fiscais que aderiram 
ao movimento paredista do 
ano passado. O texto consolida 
a vitória da estratégia adotada 
pela Classe de insistir em uma 
negociação madura e paciente 
para a consecução dos objetivos 
pleiteados. 

As discussões sobre a per-
tinência da aplicação ou não 
de medidas com efeitos funcio-
nais – notadamente o desconto 
dos dias de greve para efeito de 
contagem dos dias de efetivo 
exercício na função – estiveram 
presentes em todas as reuniões 
da DEN (Diretoria Executiva 
Nacional) com representantes 
dos vários setores do Executivo 
desde o fim da greve em maio 
de 2008. A própria Nota é uma 
resposta à provocação feita pela 
RFB a pedido do Sindicato. 

No dia anterior à assinatura 
do texto em que o Planejamento 
finalmente formaliza o reconhe-
cimento da pertinência da de-
manda da Classe, o presidente 
do Sindifisco Nacional, Pedro 
Delarue, esteve reunido com o 
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Planejamento reconhece invalidade de prejuízos funcionais em

razão da greve
outubro, conforme previamen-
te acertado com a DEN, o se-
cretário de Recursos Humanos 
do Ministério do Planejamento, 
Duvanier Paiva, assinou e enca-
minhou para a RFB a derradeira 
Nota Técnica sobre o tema. 

O documento era uma res-
posta à argumentação da Cogep 
(Coordenação-Geral de Recur-
sos Humanos) da RFB que dizia 
necessitar de um documento do 
Ministério do Planejamento que 
a autorizasse a desconsiderar as 
ausências em função da greve.

No texto, estão explicadas 
as razões pelas quais a participa-
ção dos Auditores-Fiscais na gre-
ve de 2008 não pode acarretar 
prejuízo funcional. Até a publica-
ção da Nota, o Auditor interes-
sado em participar do certame 
podia, em tese, ser prejudicado 
no cálculo da pontuação referen-
te ao tempo de efetivo exercício 
na função. 

De acordo com a Nota, os 
dias não trabalhados em vir-
tude da greve não podem “ter 
repercussão para o cômputo do 
tempo de efetivo exercício para 
efeito de concurso de remoção, 
licença-capacitação e outros di-
reitos equivalentes”. Esse trecho 
do texto sintetiza com bastante 
clareza a conclusão da nego-

ciação sobre a possibilidade de 
haver prejuízos funcionais aos 
Auditores-Fiscais que participa-
ram da mobilização em prol de 
toda a Classe no ano de 2008. 

Para embasar a conclusão, 
a autora da Nota, a diretora de 
Relações do Trabalho do Minis-
tério do Planejamento, Marcela 
Tapajós e Silva, discorre sobre a 
greve e o direito ao movimento 
paredista por parte dos servido-
res públicos. Segundo o entendi-
mento do Ministério do Planeja-
mento, portanto, 
a falta pela parti-
cipação em mo-
vimento grevista 
não se caracteriza 
como injustificada, 
pois o servidor está 
agindo em interes-
se coletivo da cate-
goria. Pelo mesmo 
motivo, a ausência 
não pode ser considerada como 
de interesse particular.

O texto também embasa 
legalmente o tema por meio de 
uma analogia de entendimento 
baseada na licença para man-
dato classista prevista no artigo 
92 da Lei 8.112/90. “O mesmo 
raciocínio lógico (do artigo 92) 
pode ser aplicado ao servidor 
que adere a movimento grevista. 

Embora não esteja no exercício 
de suas atribuições, enquanto 
participa da greve atua na defesa 
dos interesses de sua categoria, 
razão por que perde o direito à 
remuneração, que é a contra-
prestação pelos serviços realiza-
dos, mas, por atuar nos assuntos 
relacionados às condições de 
trabalho da sua categoria, não 
pode ser privado da contagem 
do tempo de afastamento como 
efetivo exercício”, afirma a Nota.

A argumentação lembra 
também que no 
Direito Contem-
porâneo a greve 
não é conside-
rada delito, mas 
sim, direito. E 
lembra que mes-
mo restando a 
regulamentação 
da greve no ser-
viço público a ser 

feita, o servidor que participa do 
movimento não pode ser apena-
do pelo exercício desse direito.

Greve Serviço Público 

O texto destaca ainda re-
cente decisão do STF (Supremo 
Tribunal Federal) no julgamento 
de MI (Mandado de Injunção) 
sobre a falta de legislação que 
defina o alcance do direito de 

greve no setor público. Na ação, 
o Supremo determina a aplica-
ção da Lei 7.783/89, que entre 
outros, assegura ao grevista, 
no § 1º do artigo 6º, que “em 
nenhuma hipótese, os meios 
adotados por empregados ou 
empregadores poderão violar 
os direitos e garantias funda-
mentais de outrem”. Dessa for-
ma, o servidor não poder ser 
prejudicado para o exercício de 
determinados direitos ao longo 
de sua vida funcional em razão 
da participação em movimento 
grevista. 

A Nota encerra mais um 
momento da negociação esta-
belecida pela Classe durante a 
Campanha Salarial e comprova 
o acerto da estratégia escolhida 
pelos Auditores-Fiscais duran-
te o movimento. O documento 
passa, a partir de agora, a norte-
ar até mesmo entendimento re-
lativo a movimentos paredistas 
de outras classes do serviço pú-
blico e pode ser utilizado como 
precedente de entendimento 
sobre o assunto. A atitude ma-
dura durante todos estes meses 
de negociação e a mobilização 
consciente da Classe têm garan-
tido o sucesso de um das mais 
bem-sucedidas Campanhas Sa-
lariais dos Auditores-Fiscais. 

“No Direito 
Contemporâneo, 

a greve não  
é considerada 

delito,  
mas sim,  
direito.”
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ações desenvolvidas nas frontei-
ras do país, com uma atuação 
complementar e não conflitante 
entre si. 

Esse trabalho conjunto é 
imprescindível para fechar os 
“buracos” por onde diariamente 
entram no país uma imensurável 
quantidade de produtos para ali-
mentar o comércio ilegal e uma 
infinidade de armas e drogas 
para acirrar a violência urbana. 
De nada adiantará, por exemplo, 
o país dispor de uma fiscalização 
ultrarrigorosa na Ponte da Ami-
zade, se o contrabandista tiver 
acesso livre pelo rio Guaíra ou 
pelas vicinais da fronteira oeste. 

O Estado tem de estar pre-
parado para, também, coibir 
essa tentativa de se burlar o fisco 
e o sistema de segurança nacio-
nal. Os infratores devem ter cer-
ceadas todas as possibilidades de 
recorrer a “vias informais” para 
escapar do controle aduaneiro. 

Na contramão, está a ques-
tão do porte de arma para Audi-
tores-Fiscais. Hoje, infelizmente, 
os Auditores precisam cumprir 
uma verdadeira via-crúcis para 
registrar suas armas e obter o por-
te, além de estarem impedidos de 
portar ostensivamente o seu ar-

mamento, mesmo 
quando abordam 

potenciais con-
trabandistas e 

infratores. 

Fortalecimento

O Sindifisco Nacional há 
muito tempo vem alertando para 
a necessidade de fortalecimento 
da Aduana, com a alocação de re-
cursos financeiros, modernização 
de equipamentos, integração de 
sistemas e otimização do quadro 
de pessoal com incremento da 
presença fiscal

A questão da política de fixa-
ção de servidores nas fronteiras é 
também ponto crucial para forta-
lecer a Aduana. É preciso que o 
Estado implemente políticas de 
incentivos financeiros para que os 
servidores tenham condições de 
permanecer nesses locais. Outra 
proposta é que seja garantido aos 
servidores que aceitarem passar 
determinado período em frontei-
ras, além da ajuda de custo no ato 
da mudança domiciliar, o direito à 
remoção para o local de origem ou 
para outra localidade de sua esco-
lha. Sem contar que determinadas 
localidades também exigem que o 
Estado garanta moradia digna a 
seus servidores.

Complementarmente, é es-
sencial dotar a Aduana de mais 
servidores que desempenhem 
funções auxiliares ao trabalho 
do Auditor-Fiscal. Também se 
faz necessária a adoção de ou-
tros mecanismos que otimizem 
a fiscalização aduaneira, como 
ações de inteligência e estudos de 
vulnerabilidade. 

Aduana como instrumento de 

defesa da sociedade
O recente conflito armado 

entre traficantes e poli-
ciais no Rio de Janeiro, 

que resultou na derrubada de um 
helicóptero da Polícia Militar e 
em quase 40 mortos, reacendeu 
a discussão sobre a entrada, no 
país, de armas contrabandeadas 
e de drogas ilícitas. Demonstrou, 
também, a fragilidade do Estado 
brasileiro, incapaz de proteger 
o país da entrada de drogas e 
armas. O que mais se discutiu 
a partir desse episódio foi a ne-
cessidade de uma presença es-
tatal mais efetiva nas fronteiras 
do país e a urgência de dotar a 
aduana brasileira de estrutura 
suficiente para atuar como um 
instrumento estratégico de segu-
rança pública nacional.  

A partir desse episódio, a 
mídia passou a chamar atenção 
para um fato acerca do qual o 
Sindicato há muitos anos faz in-
sistentes alertas. É preciso  apa-
relhar a aduana para que ela 
tenha condições de, efetivamen-
te, reprimir, além da entrada de 
produtos ilegais, o contrabando 
de armas e o tráfico de drogas 
no Brasil. Para isso, faz-se urgen-
te uma integração dos diversos 
órgãos de segurança pública nas 

É por meio dessas ações de 
inteligência que o Estado vai po-
tencializar a identificação dos tipos 
de procedimentos fraudulentos, 
de forma a subsidiar a fiscalização 
realizada na zona primária, sem 
prejuízo da necessária agilidade 
no despacho. 

Ao identificar vulnerabilida-
des da Aduana, será possível alo-
car e canalizar melhor os recursos 
usados no combate ao descami-
nho e ao contrabando. Portanto, 
é preciso que se faça um diagnós-
tico dessas vulnerabilidades e, ao 
reconhecê-las, implementam-se 
ações de correção para que se 
fortaleça o combate aos ilícitos no 
comércio internacional e ao crime 
organizado. 

O papel essencial da aduana 
na proteção da indústria nacional, 
do emprego, das riquezas naturais 
e do patrimônio histórico do país 
já tem sido objeto de debates e 
simpósios. Já é um avanço o fato 
de sua atuação no combate ao 
crime organizado e ao tráfico de 
drogas e armas, finalmente, haver 
entrado na pauta. Afinal, armas e 
drogas são “mercadorias”. 

Por outro lado, se de uma 
vez por todas a Aduana assume 
legitimamente sua participação 
na segurança nacional, é natural 
e urgente que comece o deba-
te de uma questão subjacente: a 
integração da RFB ao elenco de 
órgãos constitucionalmente res-
ponsáveis pela segurança pública. 
Trata-se de assunto polêmico, mas 
que precisa ser enfrentado em fu-
turos debates. 

É importante que a Aduana 
brasileira esteja assumindo novos 
desafios. Entretanto, é preciso do-
tá-la dos instrumentos necessários, 
inclusive jurídicos, para que pos-
sa cumprir plenamente seu papel 
institucional. 
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“Aposent” ajuda filiados a

respostas com algumas possibi-
lidades de regra, nenhum deles 
foi orientado a escolher especifi-
camente uma das alternativas.  

Isso porque seria muita 
responsabilidade do Sindicato 
opinar de forma veemente em 
uma decisão dessa magnitude. 
“Imagine dizer a um Auditor que 
passe mais cinco anos no servi-
ço e nesse ínterim ele adoeça. 
Um fato como esse causaria um 
enorme transtorno”, explica o 
advogado do Sindifisco Laerço 
Bezerra, responsável por respon-
der as consultas do Aposent. 

“Por esse motivo o Sin-
dicato abstém-se de opinar. A 
escolha é de cada um. As pes-
soas têm motivações diferentes, 
conforme a passagem do tempo. 
Uns priorizam trabalho, outros 
qualidade de vida”, completa a 
diretora Clotilde Guimarães

Procedimento

O link do Aposent está 
acessível dentro do menu, à es-
querda do site do Sindicato, na 
área “Serviços”. Para ter acesso 

planejar aposentadoria

ao Aposent é preciso digitar lo-
gin e senha pessoal. Ao entrar 
nessa área, o filiado deve aces-
sar e preencher o “formulário 
de apuração das regras para 
aposentadoria e concessão de 
Abono de Permanência”. 

É fundamental que o Au-
ditor forneça informações cor-
retas, já que qualquer erro 
poderá interferir na apuração 
e prejudicar os cálculos para a 
aposentadoria. Após o recebi-
mento dos dados, a Diretoria 
de Assuntos de Aposentadoria 
e Pensões analisa o formulário 
e, num prazo de dez dias úteis, 
remete a resposta ao filiado. 

O software indica as me-
lhores regras para os Auditores 
ingressarem com o pedido de 
aposentadoria, a partir da in-
serção dos dados funcionais no 
sistema, e, para aqueles que já 
preencheram os requisitos da 
aposentadoria por alguma das 
regras, o Aposent também indi-
ca se ele pode solicitar o Abono 
de Permanência.

A ferramenta está disponí-

Uma ferramenta on-line, 
disponibilizada desde o 
dia 27 de abril no site 

do Sindicato Nacional (www.
sindifisconacional.org.br), está 
ajudando os filiados a obter da-
dos seguros para respaldar uma 
importante decisão na vida de 
todo Auditor-Fiscal: o momento 
mais adequado de se aposentar. 

Trata-se do software Apo-
sent, que em sete meses de fun-
cionamento recebeu mais de 
mil consultas. “O Aposent veio 
para descomplicar a vida do Au-
ditor que está pensando em se 
aposentar e não sabe qual regra 
escolher”, explica a diretora de 
Assuntos de Aposentadoria e 
Pensões, Clotilde Guimarães.

A ferramenta tem sido elo-
giada por ser fácil de usar e por 
oferecer rapidez em disponibi-
lizar uma resposta à consulta. 
“Na mesma semana em que fiz 
a consulta, recebi o retorno”, 
diz o Auditor-Fiscal recém-apo-
sentado Silvio Renato, que ficou 
sabendo do Aposent através de 
colegas da RFB (Receita Federal 
do Brasil). Antes de se aposen-
tar, Silvio Renato fez uma simu-
lação no Aposent. 

A filiada Lourdes Andriotte, 
ainda na ativa, faz planos para 
se aposentar e, ao tomar conhe-
cimento do Aposent, também 
consultou o programa. “Queria 
saber se deveria esperar mais al-
gum tempo antes de tomar essa 
decisão”, afirma a Auditora. 

Tanto Silvio Renato como 
Lourdes Andriotte, após pre-
encherem os campos da ferra-
menta com seus dados pessoais, 
enviaram as informações para 
o Sindicato e dias depois obti-
veram o retorno com as regras 
sugeridas para aposentadoria. 
Entretanto, apesar de receberem 

vel a todos os filiados do Sindi-
cato, inclusive para os Auditores-
Fiscais oriundos da Previdência. 

Divulgação

O Aposent foi amplamente 
divulgado nos encontros regio-
nais do projeto “Aposentadoria 
em Pauta”, no qual o Sindica-
to percorreu algumas localida-
des do país para explicar o seu 
funcionamento  junto com o 
idealizador do software, Celso 
Colacci, que é presidente da 
União Nacional dos Profissio-
nais de Recursos Humanos do 
Poder Executivo Federal.

A diretoria comunica às 
Delegacias Sindicais que elas 
podem solicitar a realização 
das palestras do “Aposentado-
ria em Pauta” à DEN (Diretoria 
Executiva Nacional). As DS in-
teressadas devem fazer contato 
pelo email aposentados@sin-
difisconacional.org.br ou pelo 
telefone (61) 3218-5286. Se-
gundo Clotilde Guimarães, só 
é preciso disponibilizar um dia 
para o projeto.  
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Auditores debatem LOF e destinação solidária do

imposto de Renda

minuta de LOF tratada pela Ad-
ministração preserva a autono-
mia do órgão e de sua principal 
autoridade, o Auditor-Fiscal. 

Ele admitiu que ficou pen-
dente uma solução para a se-
paração das carreiras de Audi-
tor-Fiscal e Analista Tributário. 
Marcos Mello disse ser a favor 
da separação e que pôde perce-
ber o mesmo entendimento por 
parte da Casa Civil. De acordo 
com ele, a criação de uma car-
reira para os dois cargos é uma 
“anomalia jurídica”, mas há difi-
culdade política para a correção 
deste problema. “O ideal seria 
que o secretário da RFB resol-
vesse isso, mas entendo ser uma 
posição muito difícil de assumir. 
Portanto, acho que a batalha tem 
que ser da Classe no Congresso 
Nacional”, aconselhou.

Logo em seguida, o procu-
rador da República em Marília, 
Jefferson Aparecido Dias, falou 
sobre a aplicação da Lei Orgâni-

em projetos que atendem esse 
público. 

As duas palestrantes se-
guintes, a presidente do FMDCA 
(Fundo Municipal dos Direitos 
da Criança e do Adolescente) 
de São José do Rio Preto, Maria 
Cristina Romanelli, e a secretária 
de Assistência Social do municí-
pio, Ivani Vaz de Lima, falaram 
sobre as condições degradantes 
em que vivem as crianças que 
estão em situação de risco. 

Em entrevista ao Integra-
ção, Maria Cristina Romanelli 
elogiou a iniciativa do Sindifisco. 
“O ideal seria que os demais seg-
mentos da sociedade tivessem a 
consciência social dos Auditores-
Fiscais”, destacou.

O último palestrante do pai-
nel foi o diretor da Associação 
Comercial e Industrial de São 
José do Rio Preto e diretor do 
sindicato local de contabilistas, 
Marcos Augusto Apóstolo. Ele se 
comprometeu a incentivar o em-
presariado local e seus colegas 
contabilistas a se engajarem na 
campanha Tributo à Cidadania.  
“Na próxima reunião do sindica-
to dos contabilistas divulgarei a 
campanha”, prometeu. 

Autonomia da Receita

No horário da tarde, o semi-
nário tratou da necessidade de 
edição de uma LOF que atenda 
aos interesses da sociedade brasi-
leira e da Classe. O Auditor-Fiscal 
Marcos Rodrigues de Mello, que 
coordenou o grupo de trabalho 
formado pelo ex-secretário da 
RFB Jorge Rachid para elaborar 
uma minuta de Lei Orgânica, foi 
o primeiro a falar nesse painel. 
De acordo com Marcos Mello, a 

ca do Ministério Público da União 
– Lei Complementar 75/93. Para 
Jefferson Dias, graças à Lei Or-
gânica, o MP trabalha sob o 
conceito de independência fun-
cional plena, fazendo com que 
o procurador tome decisões se-
gundo o próprio convencimento. 
Dias afirmou também que não 
consegue enxergar o Ministério 
Público sujeito a qualquer influ-
ência externa e defendeu maior 
autonomia para a Receita - o 
que, segundo ele, seria bom para 
o contribuinte.

Para o presidente da DS/São 
José do Rio Preto, Valmir Cruz, a 
avaliação é de que o seminário 
foi positivo. “Além de dar opor-
tunidade para que os colegas 
que não podem se deslocar par-
ticipassem de uma atividade do 
Sindicato, deu instrumentos para 
que se engajem, com conheci-
mento de causa, nas campanhas 
pela LOF e do Tributo à Cidada-
nia”, elogiou.

A partir de uma parceria 
entre a DEN (Diretoria 
Executiva Nacional) e a 

DS (Delegacia Sindical) São José 
do Rio Preto (SP), Auditores-
Fiscais do interior de São Paulo 
participaram no último dia 29 de 
outubro do seminário “Uma Re-
ceita para o Brasil” para discutir 
temas como a importância da 
LOF (Lei Orgânica do Fisco) e a 
destinação solidária do Imposto 
de Renda para projetos voltados 
à infância e à adolescência.  

O primeiro painel do se-
minário tratou da “Destinação 
Solidária do Imposto de Ren-
da”. O primeiro palestrante foi o 
Auditor-Fiscal Mauro José Silva, 
que falou sobre o Programa Na-
cional de Educação Fiscal, que 
tem como objetivo conscientizar 
a população sobre a importância 
social do tributo.

Em seguida, o promotor da 
Infância e da Juventude de São 
José do Rio Preto, Cláudio San-
tos de Moraes, destacou a im-
portância da campanha Tributo 
à Cidadania, liderada pelo Sin-
dicato, que tem como objetivo 
incentivar pessoas e empresas a 
destinarem parte do imposto de-
vido para os Conselhos Munici-
pais dos Direitos da Infância e do 
Adolescente. 

“A sociedade sente um pou-
co de desconfiança quanto à 
real destinação de qualquer do-
ação às entidades que cuidam 
das crianças e dos adolescentes. 
Acho que os Auditores-Fiscais 
passam credibilidade à Campa-
nha Tributo à Cidadania”, disse 
o promotor, que também é res-
ponsável em auditar as entidades 
quanto à aplicação de recursos 

Mesa de abertura do Seminário “Uma Receita para o Brasil”
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ANúNcio

Auditor-Fiscal fará a fiscalização 
sem qualquer interferência. Ou-
tro avanço é o reconhecimento 

de que as compe-
tências da RFB se-
rão exercidas em 
caráter exclusivo 
pelo Auditor.

O presidente 
do Sindicato aler-
tou para as difi-
culdades que os 
Auditores-Fiscais 
terão de enfrentar 
para conseguir a 

aprovação da LOF. De acordo 
com ele, a Lei Orgânica des-

Presidente destaca avanços no texto da 

centraliza poder e, por isso, en-
frentará adversários poderosos. 
“Só com União, mobilização e 
conscientização dos Auditores-
Fiscais e com o diálogo com a 
sociedade, é que conseguiremos 
aprovar nossa proposta no Con-
gresso Nacional”, adiantou.

Fechando o painel, o depu-
tado federal João Dado (PDT-
SP) alertou os Auditores-Fiscais 
sobre a resistência que encon-
trarão para aprovar a LOF. “A 
fiscalização paulista tenta há 20 
anos aprovar uma Lei Orgânica 
para os fiscais do estado de São 
Paulo”, exemplificou.

lei orgânica
nistração, a segunda versão do 
texto já reconhecia a definição 
constitucional do Auditor-Fiscal 
como Autoridade 
Administrat iva, 
Fiscal, Aduaneira 
e Previdenciária 
da RFB. 

Na versão 
mais recente, está 
a previsão da in-
dependência de 
convicção do Au-
ditor. Isso signifi-
ca que a escolha 
do contribuinte a ser fiscalizado 
é da Administração, mas que o 

O presidente do Sindifis-
co Nacional, Pedro De-
larue, foi o terceiro do 

painel a tratar sobre Lei Orgâ-
nica. Depois de fazer um histó-
rico sobre os debates já travados 
sobre a LOF, ele destacou que a 
minuta aprovada pela Classe é 
a ideal, mas que há avanços no 
texto que foi aprovado no gru-
po de trabalho coordenado por 
Marcos Mello.

Delarue lembrou que a pri-
meira versão de LOF apresenta-
da pela Receita Federal solidifica-
va perdas dos Auditores-Fiscais. 
Após as reuniões com a Admi-

“Na versão 
mais recente, 

está a 
previsão da 

independência 
de convicção 
do Auditor.”

Mesa de abertura do Seminário “Uma Receita para o Brasil”

Dia 27 de novembro
Itajaí, Santa Catarina

“Seminário Uma Receita para o Brasil”.

Dia 23 de novembro
Cuiabá,  Mato Grosso
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Trabalho concentrado nas empresas da 

construção civil e terceirizadas 
O trabalho de algumas 

equipes de Auditores-
Fiscais da RFB (Receita 

Federal do Brasil) está focado 
em combater ilícitos tributários 
de segmentos específicos que 
se tornaram sonegadores con-
tumazes de contribuições pre-
videnciárias. Entre esses ramos 
de atividade, destacam-se o da 
construção civil e o de serviços 
terceirizados de copa, limpeza e 
segurança, entre outros. 

Visando a inibir essas ações 
fraudulentas, a Receita defla-
grou, no mês de outubro no es-
tado de São Paulo, a “Operação 
Mansões”, com a finalidade de 
convocar 10 mil proprietários 
de obras de construção civil de 
alto padrão para cobrar o reco-
lhimento das contribuições pre-
videnciárias incidentes sobre os 
salários dos trabalhadores. 

A operação mobilizou pelo 
menos um Auditor-Fiscal de 
cada uma das 25 delegacias da 
RFB na região. Em todo o es-
tado, foram localizadas milhares 
de residências com centenas 
de metros quadrados de área 
construída, em regiões serranas 
e litorâneas, sem o devido reco-
lhimento das contribuições pre-
videnciárias. Com menor inci-
dência, o problema também foi 
constatado em condomínios fe-
chados de casas de alto padrão 
em regiões metropolitanas.

De acordo com o superin-
tendente da RFB em São Paulo, 
Auditor-Fiscal José Guilherme  
Antunes Vasconcelos, as empre-
sas de construção civil e os pro-
prietários das edificações con-
vocados teriam 20  dias, após o 
recebimento da intimação, para 
comprovar os recolhimentos 
previdenciários. Nos casos de 
não-comprovação, será aberta 

uma ação fiscal para o lança-
mento dos valores devidos, com 
cobrança do valor principal, 
acrescido de multa de 75% e 
demais encargos legais. 

Segundo avaliação de José 
Guilherme, trata-se de um tra-
balho da maior relevância de-
senvolvido pelo Auditor-Fiscal: 
“Essa atividade de fiscalização 
bem desenvolvida redunda 
num país mais justo, mais equi-
librado, com  uma sociedade 
cada vez mais próxima de um 
elevado conceito de cidadania”, 
enfatiza.   

Desde o início de outubro, 
as delegacias da Receita Fede-
ral no estado de São Paulo vêm 
intensificando o combate à so-
negação das contribuições pre-
videnciárias por parte de em-
presas do setor de construção 
civil, para apurar indícios de 
empresas subcontratadas que 
não fazem o recolhimento de 
tributos previdenciários. 

O secretário da Receita Fe-
deral do Brasil, Auditor-Fiscal 
Otacílio Cartaxo, declarou que 
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Trabalho concentrado nas empresas da 

construção civil e terceirizadas 
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a operação deflagrada no esta-
do de São Paulo servirá de base 
para a realização de ações pa-
recidas nas demais regiões do 
país. O Distrito Federal é uma 
das localidades que deverá ser 
incluída nesse rol. 

Distrito Federal 

Cada uma das Delegacias 
da RFB nos estados decide pela 
existência ou não de equipes 
especificas atuando na fiscali-
zação previdenciária. A decisão 
vai depender da demanda de 
cada uma das localidades. Em 
Brasília, por exemplo, notou-
se a necessidade da criação de 
uma equipe só para fiscalizar as 
empresas da área de construção 
civil, devido ao grande núme-
ro de edificações existentes na 
região.    

Segundo o coordenador da 
equipe, Auditor-Fiscal Márcio 
Henrique Landa de Souza, o 
foco da ação na capital federal, 
além de se voltar para as obras 
nas quais já foram detectadas 
irregularidades no recolhimen-

to das contribuições previden-
ciárias, estará voltado às edifi-
cações com metragem de área 
construída bastante expressiva.

O Auditor-Fiscal explica 
que, embora a fiscalização às 
empresas da construção civil 
funcione como outra qualquer, a 
especificidade é que cada obra é 
considerada um estabelecimen-
to com documentos próprios 
(Folha de Pagamento GFIP, re-
colhimento e contabilização). 

No caso da atuação do 
Auditor-Fiscal, ele ressalta que o 
profissional pode ser designado 
para trabalhar por período ou 
por obra específica. O Auditor 
pode agir fiscalizando um perío-
do considerando todas as obras 
ou fiscalizando uma ou mais 
obras, levando-se em conta o 
seu período não decadente. 

Importante destacar que 
o trabalho desenvolvido pelo 
Auditor-Fiscal que atua na área 
previdenciária é bastante com-
plexo e exige dele um grande 
conhecimento das legislações 
vigentes.

Equipes  

Além da equipe voltada es-
pecificamente à fiscalização da 
construção civil, existem outras 
duas equipes em Brasília para 
identificar fraudes previdenci-
árias nos demais ramos. Entre 
elas, destacam-se na capital 
federal, pelo elevado número, 
as empresas tomadoras de ser-
viços – aquelas que contratam 
prestadoras que oferecem mão 
de obra terceirizada para os 
serviços de copa, limpeza, se-
gurança, entre outros. “Como 
tem muito órgão público em 
Brasília e, praticamente, em 
todos esses órgãos é comum 
a terceirização, acaba sendo 
elevado o número de trabalha-
dores terceirizados”, salienta 
a Auditora-Fiscal Lucina Melo 
Tucci, que faz parte de uma 
das duas equipes especializa-
das na fiscalização previdenci-
ária na DRF de Brasília. 

Esse é um fato agravante 
para a incidência de proble-
mas relacionados ao preen-

Auditora Nilma Faria, coordenadora substituta de uma das equipes

chimento correto das guias de 
recolhimento previdenciário. 
Os Auditores que trabalham 
no plantão fiscal em Brasília, 
por exemplo, percebem que há 
uma grande dificuldade, por 
parte das empresas que pres-
tam serviços de terceirização, 
quanto ao preenchimento cor-
reto da GFIP (Guia de Reco-
lhimento do FGTS e de Infor-
mações à Previdência Social), 
o que acarreta prejuízos para 
os trabalhadores. 

Segundo a Auditora-Fiscal 
Nilma Faria, coordenadora 
substituta de uma das equipes, 
o problema é que a maioria 
dessas empresas possui uma 
quantidade expressiva de tra-
balhadores, o que, às vezes, 
dificulta o preenchimento da 
Guia. A Auditora-Fiscal Lucia-
na Melo destaca que o papel 
do Auditor, além de fiscalizar, 
é orientar as empresas quan-
to à maneira correta de fazer 
o recolhimento dos tributos 
previdenciários de um modo 
geral. 

Auditora Lucina Tucci, que trabalha na fiscalização previdenciária
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Acordo GDAT
A Diretoria de Assuntos Ju-

rídicos está analisando proposta 
apresentada pelo procurador-
geral substituto da União, Jair 
Perin, para agilizar o pagamento 
do atrasado da GDAT (Gratifi-
cação de Desempenho de Ati-
vidade Tributária). A proposta 
foi apresentada em reunião re-
alizada no mês de outubro. A 
proposta pode permitir que a 
maioria das ações seja inscri-
ta em precatório ano que vem, 
com pagamento em 2011. 

Greve legítima
A Terceira Seção do STJ (Superior Tribunal de Justiça) iniciou, no 

dia 14 de outubro, o julgamento da ação do Unafisco que trata da greve 
de 2008. O relator, ministro Napoleão Nunes Maia Filho, considerou que 
a greve foi legítima e legal. No mérito, o relator avaliou que o Sindicato 
cumpriu todos os requisitos legais durante a greve. Como o ministro Jor-
ge Mussi pediu vista do processo, o julgamento foi adiado.

Pacotes com desconto 
O Sindifisco Nacional fir-

mou parceria com a TAM Via-
gens para a concessão de 5% 
de desconto aos filiados do 
Sindicato nos pacotes nacio-
nais e internacionais oferecidos 
pela empresa. A operacionali-
zação ficará sob a responsabili-
dade da Maiorca Turismo. Mais 
informações pelo telefone (11) 
3371-9090 (falar com Rose 
Angelis, Luis Antonio ou Lilian 
Burin) ou pelo email rose@
maiorca.com.br.

Transposição
No dia 15 de outubro, o secretário de Recursos Humanos do Mi-

nistério do Planejamento, Duvanier Paiva, reconheceu que o acordo 
salarial garante a transposição de três padrões a todos os Auditores 
que estavam entre as classe/padrões A-I e B-I na data da assinatura 
do acordo, mas que, segundo a assessoria técnica do Ministério, não 
havia como garantir a transposição para todos. Ocorrerá outra reu-
nião para se buscar uma solução para o impasse. 

Comissão de Finanças
O presidente do Sindifisco Nacional, Pedro Delarue, e o primei-

ro vice-presidente da entidade, Lupércio Montenegro, reuniram-se 
no dia 30 de setembro com o presidente da Comissão de Finanças 
e Tributação da Câmara dos Deputados, deputado federal Cláudio 
Vignatti (PT/SC). Os diretores colocaram o Sindicato à disposição da 
Comissão para a elaboração de estudos sobre tributação.

Abate-teto 
O Sindifisco Nacional protocolou no dia 28 de outubro, no TCU 

(Tribunal de Contas da União), representação solicitando a uniformiza-
ção do entendimento apresentado pelo órgão acerca da não-incidência 
do abate-teto sobre aposentadorias e pensões recebidas cumulativamen-
te pelos Auditores-Fiscais e seus dependentes. A medida havia sido suge-
rida no dia anterior pelo presidente do TCU, ministro Ubiratan Aguiar.

Lei Orgânica do Fisco 

www.lof.org.br


