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O atentado contra o Auditor-
Fiscal José de Jesus Ferreira, ex-
chefe da Divisão de Repressão ao 
Contrabando e ao Descaminho da 
3ª Região Fiscal, baleado quando 
voltava do serviço para casa em 
2008, ainda é um mistério para os 
investigadores.

No mês em que se completa 
um ano da tentativa de homicídio, o 
secretário da Receita Federal do Bra-
sil, Auditor-Fiscal Otacílio Cartaxo, 
solicitou prioridade ao diretor geral 
da Polícia Federal, Luis Fernando 
Correia, para resolução do crime, 
mas até agora não há previsão de 
um desfecho para as investigações. 

Nesse período de um ano, não 
houve por parte da Administração 
ação significativa no sentido de ga-
rantir melhoria na segurança fun-
cional dos Auditores-Fiscais. Nem 
mesmo a questão do porte de arma 
foi resolvida.

“A Receita não pode ter ingerência de 
qualquer natureza”

Um projeto pioneiro, liderado 
por um Auditor-Fiscal da RFB (Re-
ceita Federal do Brasil) acaba de ser 
premiado pela Cepal, a Comissão 
Econômica da ONU (Organização 
das Nações Unidas) para a América 
Latina e o Caribe. O Observatório 
Social de Maringá, criado em 2006, 
por iniciativa do então delegado 
da Receita Federal naquela cidade, 
Decio Rui Pialarissi, mudou a forma 

DEN em Ação

Passado um ano, tentativa de assassinato 

ONU premia iniciativa pioneira de Auditor-Fiscal A DEN (Diretoria Executiva 
Nacional) está empenhada em an-
gariar o maior número possível de 
adesões à campanha Tributo à Ci-
dadania. A iniciativa consiste em 
incentivar a destinação de parte do 
imposto de renda devido a progra-
mas voltados a crianças e adoles-
centes. Para pessoa física, o valor 
destinado pode chegar a 6% do im-
posto – percentual a ser abatido na 
declaração. O prazo para participar 
da campanha deste ano termina dia 
30 de dezembro.   

Tributação
em Revista 10
Sindicato está trabalhando 
para agilizar PEC 555/06

IDAAP 11
Aposentados podem se   
engajar em Educação Fiscal

Auditor
em Foco 14
Fiscalização e diplomacia 
para autoridades de fora 

contra Auditor está sem solução
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Décio Lima
Deputado Federal

de realizar licitações no município: 
buscou dar mais transparência e 
aproximar a população das etapas 
do processo. O resultado foi uma 
economia milionária nas contas 
públicas que permitiu elevar inves-
timentos em setores como educação 
e saúde.
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Fim de ano é sempre mo-
mento oportuno para fa-
zer balanços e traçar pla-

nos. Para os Auditores-Fiscais da  
RFB (Receita Federal do Brasil), 
o ano de 2009 será lembrado 
como um marco da representa-
ção sindical da Classe. Mais de 
dois anos de empenho em prol 
da unificação de duas entidades 
– Unafisco e Fenafisp – resulta-
ram, enfim, na criação de um 
dos sindicatos mais fortes do ser-
viço público federal: o Sindifisco 
Nacional.

Essa etapa vencida prenun-
ciou novos desafios não menos 
laboriosos. A atuação do Sin-
dicato se volta prioritariamente 
agora para a LOF (Lei Orgânica 
do Fisco) – tema que, certamen-
te, é o de maior relevância entre 
tantos outros que, nos últimos 
tempos, mereceram dedica-
ção da Classe. Dela dependem 
pontos cruciais do trabalho dos 
Auditores, com repercussão sig-
nificativa na vida de todos os ci-
dadãos e no funcionamento do 
Estado brasileiro.

A insistência em agilizar 
o debate desse assunto junto à 
Administração da RFB, onde a 
proposta de LOF se encontrava 

Desafio para

parada há quase um ano e meio, 
parece, finalmente, surtir algum 
resultado. Em encontro recente 
com o subsecretário de Gestão 
Coorporativa da Receita, Audi-
tor-Fiscal Leonardo José Schet-
tino Peixoto, o dia 25 de janei-
ro foi definido como data limite 
para a RFB enviar ao Ministério 
da Fazenda uma minuta definiti-
va de LOF.

Até lá, os Auditores-Fiscais 
estarão incumbidos da tarefa de 
fazer valer junto à Administração 
os interesses contidos na propos-
ta de LOF elaborada pela Classe. 
Os representantes que estarão 
compondo o grupo de trabalho 
que debaterá o assunto necessi-
tarão do apoio e da retaguarda 
de todos os Auditores-Fiscais.     

Cada etapa desse processo 
é extremamente importante, e 
não podemos nos descuidar de 
nenhuma delas, sobretudo a que 
culminará com as discussões do 
projeto no Congresso Nacional. 
Não é por acaso que, antes mes-
mo de finalizada uma proposta 
conjunta com a RFB, a DEN (Di-
retoria Executiva Nacional) ini-
ciou e, posteriormente, intensifi-
cou o trabalho de esclarecimento 
junto aos parlamentares acerca 

da relevância da LOF também 
para a sociedade brasileira. 

Por todos esses motivos, o 
próximo ano exigirá da Classe 
empenho semelhante ao que, 
historicamente, foi revelado em 
vários episódios de mobilização 
dos Auditores-Fiscais para ga-
rantir o atendimento de reivindi-
cações diversas. O momento de 
negociação junto ao Executivo 
e, mais adiante, junto ao Legis-
lativo não será diferente. A con-
quista que se busca agora repre-
sentará um divisor no trabalho 
dos Auditores dentro da Receita 
e fora dela, no que tange ao for-
talecimento do Estado na defesa 
dos cidadãos. 

O esforço de toda a DEN é 
para que, mais uma vez, a ação 
dos Auditores se reverta numa 
resposta positiva e que, em 
2010, a Classe consiga repetir 
conquistas semelhantes às que 
foram alcançadas nos últimos 
dois anos. Nosso objetivo e nos-
so compromisso com a socieda-
de é construir uma administra-
ção tributária isenta, forte e bem 
estruturada, com capacidade 
plena de atuar sem interferências 
políticas e econômicas. 

Feliz 2010 a todos! 

2010

“A atuação do 
Sindicato se volta 
agora para a 
LOF – tema que, 
certamente, é o de 
maior relevância 
entre tantos outros 
que, nos últimos 
tempos, mereceram 
dedicação da 
Classe.”

Pedro Delarue,  
Presidente do Sindifisco Nacional
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entrar em contato com algum 
dos Conselhos Municipais ou Es-
taduais da Criança e do Adoles-
cente da sua cidade ou estado. 

No caso de pessoa física, a 
destinação aos FIA só pode ser 
abatida para quem faz a decla-
ração completa do Imposto de 
Renda, no limite de 6% do valor 
devido. Se for pessoa jurídica, o 
abatimento só vale para a em-
presa que opta pela apuração do 
lucro real, no limite de 1%.

De posse do comprovan-
te de depósito, o doador deve 
procurar o conselho responsável 
pela conta para pegar um recibo. 
O mais aconselhável é fazer isso 

Termina dia 30 prazo para participar do

até o final de março, pois os con-
selhos são obrigados a prestar 
contas com a Receita Federal do 
Brasil até o final de abril.

tributo à Cidadania
com a campanha desenvolvida 
pelo Sindifisco Nacional há vá-
rios anos, trabalhe para ampliar 
essa rede de solidariedade. 

Além da participação dos 
próprios Auditores, a ação soli-
dária deve se voltar ao conven-
cimento de familiares e amigos 
para angariar o maior número 
de adesões ao projeto. Quanto 
mais abrangente for a divulga-
ção, melhor será a chance de fi-
nanciar projetos que atendam a 
crianças e adolescentes. 

Como participar

Para saber o número da 
conta para os depósitos, basta 

A DEN (Diretoria Execu-
tiva Nacional) continua 
empenhada em garan-

tir o maior número possível de 
adesões ao projeto Tributo à Ci-
dadania. O Sindifisco Nacional 
reforça à Classe a importância 
de ajudar os FIA (Fundos da In-
fância e da Adolescência), desti-
nando a eles parte do Imposto 
de Renda devido. 

O prazo para realizar o de-
pósito e contabilizá-lo já na de-
claração anual de ajuste de 2010 
termina em 30 de dezembro, úl-
timo dia de atendimento bancá-
rio deste ano. É fundamental que 
cada Auditor, já familiarizado 

Auditores cuidando da família 
           de cada Auditor

Mais um ano com muita saúde. Esse é o compromisso do Unafisco 

Saúde com todos os seus beneficiários e familiares. Nossas metas 

para o ano que se inicia estão focadas na satisfação de nossos 

usuários, oferecendo-lhes acesso ao atendimento médico e   

odontológico da melhor qualidade.

Conte conosco para mais um ano 
com muita saúde. 

Nosso patrimônio é a sua vida.

L igue: (61) 2103-5200/ faleconosco@unafiscosaude.org.br / www.unafiscosaude.org.br                            
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defendeu que a formulação da 
política tributária fique a cargo 
dos agentes públicos, sem inter-
ferência política.

Desenvolvimento

Palestrante de um dos pai-
néis, o diretor de Assuntos Ju-
rídicos do Sindifisco Nacional, 
Wagner Teixeira Vaz, afirmou 
que o aperfeiçoamento da le-
gislação tributária brasileira é 
imprescindível para o desenvol-
vimento do País, mas ponderou 
que pouco adiantaria leis cla-
ras e precisas se o Estado não 
assegurasse o cumprimento 
dessas normas. “Temos de nos 
preocupar com o aperfeiçoa-
mento das normas tributárias, 
mas não podemos esquecer os 
instrumentos que assegurarão 
o cumprimento dessas leis”, 
argumentou.

Uma das palestras mais 
concorridas foi a proferida pelo 
professor de economia da Uni-
versidade de Toronto (Canadá) 
e consultor do FMI (Fundo Mo-
netário Internacional) Richard 
Bird. Ele afirmou que cada 

Sindifisco firma parceria com 

Fundação getúlio Vargas

país deve encontrar o seu pró-
prio modelo tributário, mas deu 
a sua receita do que seria um 
sistema ideal. Para ele, a ad-
ministração tributária deve ter 
orçamento próprio, sofrer pou-
ca interferência política, ser efi-
ciente e ter uma certa autono-
mia; e o país deve possuir um 
direito tributário claro, estável e 
consistente.

Capacidade 
contributiva

Um dos painelistas que de-
fendeu a justiça fiscal foi o pro-
fessor da USP (Universidade de 
São Paulo) Paulo Ayres Brito. 
Para ele, o dilema da adminis-
tração tributária está em promo-
ver o equilíbrio entre eficiência, 
praticidade e simplicidade com 
a capacidade contributiva. “A 
gestão do ex-secretário Everar-
do Maciel privilegiou a eficiên-
cia. Porém, na medida em que 
eliminou deduções, simplificou 
alíquotas, fez com que contri-
buintes desiguais fossem trata-
dos igualmente, prejudicando a 
justiça fiscal”, argumentou.

Vários painelistas criti-
caram a alta carga tributária 
brasileira. A defesa do atual 
modelo foi feita pelo subsecre-
tário de Fiscalização do órgão, 
Auditor-Fiscal Marcos Vinicius 
Neder de Lima. “É preciso dizer 
que o aumento da arrecadação 
eliminou o déficit público, que 
era um alimentador da inflação. 
Temos o lado negativo, já que 
uma carga tributária alta inibe 
investimentos, mas quem vai 
gerir a política econômica tem 
de fazer escolhas”, afirmou.

CPMF

 O fim da CPMF (Contribui-
ção Provisória sobre Movimen-
tação Financeira) foi criticado 
pelo coordenador da Comissão 
de Estudos Tributários da Fe-
braban (Federação Brasileira de 
Bancos), Carlos Pelá. “Embora 
os recursos nem sempre fossem 
para onde deveriam ir, a CPMF 
era uma arma muito boa de fis-
calização que o Fisco perdeu”, 
admitiu.

O Auditor-Fiscal Edson 
Braz Molgara, de São Bernar-
do dos Campos, que estava na 
plateia, perguntou ao represen-
tante da Febraban se os bancos 
aprovariam o retorno da CPMF, 
com uma alíquota ínfima. “Na 
minha avaliação, a CPMF caiu 
por que ela estava permitindo 
ao fisco chegar muito próximo 
dos grandes sonegadores”, ar-
gumentou. Pelá não respondeu 
ao questionamento do Auditor-
Fiscal.

O Colóquio Internacional 
selou apenas o início de uma 
cooperação técnica entre o Sin-
difisco Nacional e a FGF para 
desenvolver um trabalho con-
junto, a fim de gerar conheci-
mento para os Auditores-Fiscais 
e para a sociedade em geral.    

Como forma de aprimo-
rar o diálogo com a 
sociedade acerca dos 

temas tributários, o Sindifisco 
Nacional firmou uma parceria 
com NEF (Núcleo de Estudos 
Fiscais) da FGV (Fundação Ge-
túlio Vargas. O primeiro resulta-
do dessa parceria foi o colóquio 
internacional “Tributação, De-
senvolvimento, Infraestrutura 
e Sustentabilidade – Cenários 
para o Brasil da Próxima Dé-
cada” realizado de 25 a 27 de 
novembro, em São Paulo. Por 
três dias, palestrantes interna-
cionais, advogados e especialis-
tas da RFB (Receita Federal do 
Brasil) fizeram um diagnóstico 
do sistema tributário brasileiro.

Na abertura do evento, na 
manhã do dia 25, o presidente 
do Sindifisco Nacional, Pedro 
Delarue, defendeu uma legisla-
ção mais simples, que facilite a 
vida do contribuinte, diminua o 
contencioso fiscal e seja base-
ada em impostos progressivos. 
“No Brasil, o trabalhador paga 
mais impostos do que o rentista 
e o acionista”, denunciou. Ele 

Colóquio Internacional realizado em São Paulo, entre os dias 25 a 27 de novembro

Fo
to

: P
It

I r
EA

lI





Edição 3 - Dezembro 2009IntegraçãoPágina 6

“A Receita não pode ter ingerência de 

Integração - O senhor é soci-
ólogo e advogado, sem uma 
militância na área fiscal, como 
começou a se interessar pelas 
questões tributárias, a ponto 
de apresentar a PEC (Propos-
ta de Emenda á Constituição) 
186/07, que dá autonomia ao 
Fisco?
Décio Lima - Quando eu assumi 
a prefeitura de Blumenau (SC), 
em janeiro de 1997, deparei-me 
com uma situação, no mínimo, 
contraditória a tudo aquilo que se 
propõe ser uma gestão eficiente, 
moderna e idônea na relação en-
tre o contribuinte e o poder públi-
co. Os salários dos fiscais eram os 
menores da prefeitura, havia uma 
falta literal de pessoal, e as condi-
ções de trabalho eram precárias. 
Os fiscais andavam de bicicleta 
para fiscalizar. Os lançamentos 
eram feitos a lápis em livros de 
anotação que revelavam borrões. 
Ou seja, o lançamento era feito a 
lápis para depois ser apagado, o 

qualquer natureza”

que revelava uma relação corrup-
ta e clientelista entre a fiscalização 
e o contribuinte. Aí eu passei a 
construir uma estrutura diferen-
te, pensando, principalmente, no 
bom contribuinte, que geralmen-
te está nas camadas populares, 
aquele que religiosamente paga 
seus impostos em dia. Abri con-
cursos públicos e elevei os fiscais 
municipais a um patamar salarial 
igual ao de prefeito. Instrumenta-
lizei a área da Receita, oferecendo 
infra-estrutura e informatizando a 
secretaria. O nosso fiscal passou 
a fiscalizar portando notebook 
e GPS. Na minha experiência 
como prefeito, ganhei consciên-
cia sobre o quanto é importante, 
na estrutura do Estado, termos 
uma Receita que possa ter a ga-
rantia da sua blindagem no en-
volvimento com quem quer que 
seja. A Receita não pode ter inge-
rência de qualquer natureza. Por 
quê? Porque na medida em que 
ela tem ingerência é penalizado 

aquele que precisa do retorno da 
estrutura de Estado, de creches, 
escolas e postos de saúde. Com 
a Receita, não se pode fazer polí-
tica ou qualquer coisa que venha 
transigir nessa relação com a so-
ciedade. A par disso, eu comecei 
a me interessar pelo Fisco e pela 
administração tributária. 

Integração - É a PEC 186/07?
Décio Lima - Essa PEC blinda 
a Receita de qualquer tipo de in-
gerência. A sociedade tem de ter 
a garantia de que não há impuni-
dade ou privilégios na relação en-
tre o Fisco e o contribuinte. Para 
mim, essa é uma regra clara, pois 
não há como transigir em matéria 
tributária. As mudanças podem 
ser feitas pelo poder legislativo, 
mudando a lei, mas não na estru-
tura do Estado. A nossa PEC tem 
essa intenção, a de que a Receita 
deixe de ser uma estrutura de go-
verno para, definitivamente, ser 
uma estrutura de Estado. E, para 

Prefeito de Blumenau (SC) 
entre 1997 e 2004, o de-
putado federal Décio Lima 

(PT/SC) é o autor da PEC (Pro-
posta de Emenda à Constituição) 
186/07, que dá autonomia admi-
nistrativa, financeira e funcional 
ao Fisco. Sua preocupação com 
as questões tributárias nasceu da 
experiência como prefeito, quan-
do se deparou com um Fisco mu-
nicipal ineficiente e com Audito-
res-Fiscais mal preparados, mal 
remunerados e desmotivados. 
Após oito anos de mandato, esses 
servidores passaram a ocupar o 
mais alto patamar salarial na es-
trutura da prefeitura e passaram 
a ter uma estrutura de trabalho 
digna de suas atribuições. Décio 
Lima defende uma Receita Fe-
deral blindada de qualquer inge-
rência política, com seu dirigente 
sendo escolhido por meio de lista 
tríplice. Leia na entrevista a seguir 
esses e outros posicionamentos 
do deputado.   
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“A Receita não pode ter ingerência de 

Décio Lima
qualquer natureza”

isso, ela tem de ter autonomia. A 
Receita não pode estar submeti-
da a um agente público, pois ele 
é temporário nesse processo. A 
Receita tem de trazer os recursos 
para o agente público executar as 
políticas públicas. Agora, se você 
quiser mexer na Receita, deve 
mudar o arcabouço jurídico que 
compõe a estrutura tributária. Se 
eu quero mexer na Receita, alte-
rando tributo, eu tenho de fazer 
mediante lei, não ali, no front, 
onde está o papel executor do 
aparelho do Estado.

Integração - Como deve ser fei-
ta a escolha de quem vai dirigir 
o órgão?
Décio Lima - O corpo funcio-
nal faz uma escolha que depois 
é convalidada pelo presidente da 
República, pelo governador ou 
pelo prefeito. É assim que funcio-
na no Ministério Público, onde é 
feita uma lista tríplice. Hoje é o 
processo mais democrático que 
podemos ter. Como se trata de 
lista, o processo também dá segu-
rança para o governante de que 
ele não será boicotado. 

Integração - O relator da PEC 
186/07 na CCJC (Comissão de 
Constituição e Justiça e de Cida-
dania), deputado Carlos William 
(PTC/MG), decidiu inicialmente 
pela inadmissibilidade da PEC 
e, depois, pela admissibilidade. 
Como se deu esse processo?
Décio Lima - O relator já tinha 
uma posição definida em relação 
à matéria, mas nos permitiu abrir 
a posição para que pudéssemos 
debater. E ele nos disse o seguin-
te: para me demover dessa posi-
ção, que eu acabei de escrever e 

assinar, eu preciso que vocês me 
convençam. Então, ele foi muito 
precioso do ponto de vista do 
espírito democrático, ao permitir 
que argumentássemos. E as ra-
zões que apresentamos a ele, so-
madas às atividades do Sindifisco 
e de outras entidades sindicais, 
foram de tal forma convincentes 
que ele mudou a sua posição, o 
que é normal de um homem in-
teligente. O trabalho das entida-
des foi decisivo. Inclusive, essa 
PEC não é de minha autoria, eu 
apenas sou subscritor dela. Ela 
nasceu pelas mãos das entidades 
do Fisco brasileiro, seja dos fiscais 
federais, seja dos fiscais estaduais 
ou municipais. 

Integração - Os Auditores da 
Receita estão na luta em rela-
ção à LOF. Na sua opinião, qual 
caminho seguir para atingir esse 
objetivo?
Décio Lima - Nós temos de 
trabalhar no sentido de unificar. 
Pensar numa Lei Orgânica da 
Receita Federal, que deve servir 
como norma congente, aplicável 
também aos estados federados 
naquilo que é pertinente. Eu acho 
que nós não podemos trabalhar 
de forma corporativa, temos de 
pensar a Receita para o nosso 
país. Eu tenho certeza de que não 
há conflito nesse debate a ponto 
de ferir a unidade no caminho e 
na tramitação dessa pretensão 
que é a criação da LOF.

Integração - Recentemente, foi 
enviada ao Congresso Nacional 
uma proposta de lei orgânica 
para a Polícia Federal. O senhor 
acha que há uma sensibilização 
por parte do governo para que 

sejam criadas leis orgânicas 
para outras carreiras?
Décio Lima - Há sim. É eviden-
te que a agenda de governo do 
presidente Lula trabalhou com 
outras prioridades. Eu diria até 
que não eram prioridades, eram 
urgências: estabilidade econômi-
ca, inclusão social e modelo de 
economia baseada no desenvol-
vimento sustentável. Agora, o 
que ficou para trás nesse processo 
do governo Lula, que eu acredito 
que o sucessor, ou a sucessora 
dele, tenha de dar continuidade 
de forma urgente? É a reforma de 
Estado. Eu tenho ouvido várias 
vezes do presidente da Repúbli-
ca que ele não deu conta dessa 
tarefa por conta das emergências 
que ele teve de trabalhar. Mas eu 
penso que é o sentimento dos 
homens públicos, independente-
mente de partidos, que o Estado 
precisa ser aprimorado. 

Integração - O senhor foi supe-
rintende do Porto de Itajaí, co-
nhece a questão portuária. Qual 
o diagnóstico que o senhor faz 
da aduana brasileira?

Décio Lima - Nós temos de re-
modelar essa estrutura. Temos 
de ter uma estrutura que permita 
serenidade nesse processo. Não 
podemos mais conviver com a 
ausência de portos secos, por 
exemplo. Por quê? Porque nin-
guém importa ou exporta sem 
a Receita. Pode funcionar tudo, 
o navio pode navegar a 200 
quilômetros por hora, mas se a 
Receita andar a cinco quilôme-
tros por hora, o navio vai ter de 
andar a 5 quilômetros por hora. 
A economia está globalizada e 
ela acontece nos portos, que só 
funcionam com a Receita. En-
tão, ela é tão estratégica para o 
desenvolvimento econômico do 
nosso país que deve ser autôno-
ma. Não pode sofrer ingerência 
de qualquer ordem, por que ela 
precisa ser um instrumento que 
corresponda as metas de cresci-
mento que o Brasil está obtendo. 
Não vamos garantir a nossa so-
berania, a não-agressão ao nos-
so mercado, ao nosso produto, a 
nossa matéria prima, a nossa ca-
deia produtiva brasileira, se não 
tivermos uma Receita eficiente, 
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Atentado contra Auditor completa um 

um posicionamento oficial de 
como andam as investigações”, 
lamenta o ex-chefe da Direp, no 
Ceará. 

O delegado Regional Exe-
cutivo da Superintendência da 
PF, no Ceará, Marlon Jefferson 
de Almeida, aponta as barrei-
ras processuais como explicação 
para a falta de repasse de infor-
mações pertinentes à investiga-
ção. “O caso corre em segredo 
de justiça”, explica. Almeida in-
forma também que várias hipó-
teses já foram descartadas, mas 
que, independentemente da so-
licitação do secretário da RFB 
ou da demanda da sociedade, a 
cobrança começa dentro da pró-
pria Polícia Federal. “É de total 
interesse da PF resguardar a vida 
de quem está a serviço do Esta-
do, afinal nós também estamos”, 
diz. 

Até agora, o que se sabe é 
que a principal hipótese levan-
tada pelos policiais é de que o 
crime mantém relação com a ati-
vidade profissional do Auditor-
Fiscal. A preponderância dessa 
tese para o crime é uma infeliz 
comprovação da necessidade 
de a Administração repensar as 
medidas relativas à segurança 
funcional dos Auditores-Fiscais, 
principalmente, as relacionadas 
àqueles envolvidos na fiscaliza-
ção externa e na repressão a ilí-
citos tributários. 

Defesa Profissional

O Sindifisco Nacional tem 
acompanhado de perto a re-
cuperação do Auditor-Fiscal e 
tentado obter o máximo de in-
formações sobre a evolução nas 
investigações. No último dia 11 
de novembro, o primeiro vice-

presidente do Sindifisco Nacio-
nal, Lupércio Machado Monte-
negro, esteve em Fortaleza (CE) 
e visitou José de Jesus Ferreira.  

Além das visitas, o Sindi-
cato mantém contratados, até 
hoje, seis seguranças pessoais 
para o Auditor-Fiscal e sua famí-
lia. “Só assim me sinto tranquila, 
já que ele tem feito tratamento 
em academia, por exemplo, que 
é um lugar aberto. Tenho medo 
que tentem alguma coisa contra 
ele lá”, conta a esposa de Jesus. 
“Além disso, recebemos visitas 
do presidente e muitos diretores, 
um apoio fundamental em um 
momento frágil”, completa Cléa 
Melo. 

O diretor de Defesa Profis-
sional do Sindifisco Nacional, 
Dagoberto Lemos, reuniu-se, 
no último dia 13 de novembro, 
com o coordenador substituto 
da Cogep (Coordenação-Geral 
de Gestão de Pessoas), Auditor-
Fiscal Hermann Landim, e com 
a coordenadora da Coap (Co-
ordenação de Administração de 
Pessoas), Auditora-Fiscal Andrea 
Ximenes, em Brasília (DF), para 
demandar um espaço de debate 
para tratar da insegurança fun-
cional, mais especificamente, do 
porte de arma. 

Na ocasião, o diretor ex-
pôs à Administração a situação 
em que se encontra a Direp do 
Ceará hoje. “Antes do atentado, 
os Auditores trabalhavam moti-
vados, agora está todo mundo 
com medo diante da impunida-
de deste caso”. Ainda segundo 
Dagoberto, o caso demonstra a 

“Nós somos 
muito frágeis, 
ainda estamos 
muito amadores 
nisso [segurança 
funcional]. Além 
do equipamento, 
temos também 
que dar 
treinamento 
específico para 
os envolvidos 
na fiscalização e 
repressão”

Jesus Ferreira

Há um ano sem solução, 
o caso do atentado con-
tra o Auditor-Fiscal José 

de Jesus Ferreira ainda é um 
mistério para a investigação e 
continua expondo para a socie-
dade um problema que há muito 
tempo é motivo de preocupação 
para a Classe: a insegurança fun-
cional na RFB (Receita Federal 
do Brasil). 

Segundo o coordenador da 
Corep (Coordenação de Repres-
são), Auditor-Fiscal Osmar Ex-
pedito Madeira, o secretário da 
RFB (Receita Federal do Brasil), 
Auditor-Fiscal Otacílio Dantas 
Cartaxo, pediu prioridade ao 
diretor geral da PF (Polícia Fe-
deral), Luis Fernando Correia, 
para a resolução do caso, mas 
até agora não há previsão de um 
desfecho para as investigações.

O Auditor-Fiscal José de 
Jesus Ferreira foi vítima de uma 
tentativa de assassinato quando 
retornava do trabalho para casa 
no dia 9 de dezembro de 2008. 
Durante a ação, os agressores 
acertaram três tiros no Auditor-
Fiscal – à época, chefe da Direp 
(Divisão de Repressão ao Con-
trabando e ao Descaminho) da 
RFB, no Ceará. No mês em que 
o crime completa um ano, Jesus 
e a família ainda anseiam pelo 
desfecho do caso.

“Dia 30 de novembro, foi 
o aniversário dele, teria sido um 
grande presente ver o caso resol-
vido”, diz a esposa do Auditor-
Fiscal, Cléa Melo que se queixa 
da falta de informação sobre o 
andamento das investigações. 
Jesus reforça a demanda da es-
posa e pede apoio da Adminis-
tração para que entre em conta-
to com a PF. “Até hoje estou sem 

José de Jesus Ferreira foi baleado 
quando voltava para casa no dia 9 
de dezembro de 2008
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ano sem solução
necessidade do porte de arma 
amplo para os Auditores-Fiscais. 
“Um crime como esse teria mais 
chances de ser evitado se o Au-
ditor-Fiscal tivesse porte de arma 
amplo. Afinal, quando o bandi-
do sabe que a vítima está apta 
a se defender isso inibe a ação 
criminosa”, explica. 

Propostas 

O diretor também acredita 
que está na hora de a Adminis-
tração corrigir a política adotada 
internamente sobre o porte de 
arma. “Os Auditores devem ter 
porte amplo, no mesmo modelo 
do referente a membros de ou-
tras carreiras de Estado, como os 
juízes”, afirma. Dagoberto  de-
fende ainda a autorização para 
que o Auditor-Fiscal, principal-
mente em ações de fiscalização, 
possa portar a arma de forma 
ostensiva – isto é, à vista e de 
fácil acesso. “Mais uma vez, isso 
serve para inibir alguma ação 
impensada e danosa do fiscali-
zado”, diz. 

Jesus Ferreira concorda 
com o diretor. “Isso poderia ter 

me ajudado. Se houvesse qual-
quer reação minha, os crimino-
sos teriam parado para pensar se 
continuavam ou não”, avalia o 
Auditor, que sugere mais medi-
das para aumentar a segurança 
funcional dos Auditores-Fiscais. 
De acordo com ele, além do por-
te de arma, há a necessidade da 
disponibilização de coletes à pro-
va de balas para ações de repres-
são. “Nós somos muito frágeis, 
ainda estamos muito amadores 
nisso [segurança funcional]. 
Além do equipamento, temos 
também que dar treinamento 
específico para os envolvidos na 
fiscalização e repressão”, afirma. 

O Auditor também defende 
a implementação do armamento 
institucional, que, segundo ele, 
traria mais segurança jurídica no 
trabalho. “Se em uma ação utili-
zo minha arma de defesa pesso-
al contra algum criminoso, tenho 
de responder perante a justiça 
como pessoa particular, embora 
estivesse a serviço. Se a mesma 
situação acontece com a arma 

funcional, quem responde é um 
agente do Estado”, analisa. 

Jesus propõe ainda outras 
duas medidas que, na sua ava-
liação, podem trazer ganhos sig-
nificativos para a segurança e 
para o trabalho de fiscalização e 
repressão. Uma delas diz respeito 
à integração com o serviço de in-
teligência da RFB. “Atualmente, 
não temos alerta nenhum sobre 
o risco que estamos correndo 
em função dos envolvidos na 
investigação. Mas a Inteligência 
tem informação que poderia nos 
auxiliar para que possamos nos 
proteger. Afinal, muitas vezes es-
tamos lidando com grandes or-
ganizações criminosas”, afirma. 

A outra medida se refere ao 
apoio jurídico ao Auditor-Fiscal 
após a lavratura do Auto de In-
fração e do encaminhamento de 
representação para fins penais. 
“Quando chega a audiência na 
Justiça, vai o Auditor-Fiscal so-
zinho, abandonado pela Admi-
nistração, enquanto o acusado 

tem uma equipe de advogados. 
A Procuradoria da Fazenda de-
veria participar também dessas 
audiências”, defende.  

A DEN (Diretoria Executi-
va Nacional) continuará lutando 
para que o Estado garanta segu-
rança à Classe. Mas, enquanto o 
Estado não cumpre o seu papel, 
o Sindicato intervém nessa situ-
ação para resguardar a vida dos 
Auditores-Fiscais expostos a ris-
cos. Além do apoio às vítimas de 
atentados, o Sindicato tem atu-
ado politicamente para garantir 
que haja ganho de segurança 
para todos os Auditores-Fiscais. 

As discussões sobre o porte 
de arma, ao lado dos debates 
sobre a LOF (Lei Orgânica do 
Fisco), são prioridades da DEN 
para o ano de 2010. Além disso, 
a Diretoria tem dado atenção es-
pecial para que o caso de Jesus 
seja solucionado o mais rapida-
mente possível.
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do servidor deve ser regida pelo 
regime jurídico vigente à época 
de sua passagem para o quadro 
de aposentados. Portanto, se ela 
ocorreu anteriormente à EC 41 
o servidor não estaria sujeito ao 
recolhimento da contribuição 
previdenciária.

O Supremo Tribunal Fede-
ral, por maioria, julgou-a impro-
cedente em relação ao caput do 
artigo 4º da EC 41, mantendo a 
constitucionalidade da cobrança. 
Neste julgamento os ministros 
vencidos Ellen Gracie, relatora, 
Carlos Britto, Marco Aurélio e 
Celso de Mello defenderam cla-
ramente que o estabelecimento 
de contribuição previdenciária 
sobre a retribuição de servidor 
já aposentado configurava viola-
ção de ato jurídico perfeito, pro-
tegido pela Constituição. 

Não existe dúvida quanto 
à possibilidade de o Congresso 
Nacional rever ato praticado, 
pois ao Poder Legislativo com-
pete a revisão contínua de todos 
os seus atos. Assim, o Congresso 
Nacional terá a oportunidade de 
rever entendimento que ofendeu 
um dos fundamentos constitu-
cionais basilares de nosso orde-
namento jurídi-
co. Esta 

oportunidade abre-se, agora, 
com a PEC 555.

Contas públicas 

Deve-se levar em consi-
deração que, apesar de a EC 
41/2003 ter buscado o reequi-
líbrio das contas públicas, não 
se tem notícia de que o Estado 
brasileiro, depois do estabele-
cimento da contribuição, tenha 
reduzido suas necessidades de 
financiamento. 

No que diz respeito à Segu-
ridade Social, o seu orçamento, 
que inclui as áreas de Saúde, 
Previdência e Assistência So-
cial, não se apresentaria defici-
tário caso não houvesse a DRU 
(Desvinculação das Receitas da 
União). Dados extraídos do SIA-
FI (Sistema Integrado de Admi-
nistração Financeira do Governo 
Federal) e divulgados pelo TCU 
(Tribunal de Contas da União) 
no “Relatório sobre as Contas 
do Governo da República” mos-
tram que, no exercício de 2008, 
o resultado da Seguridade Social 
seria positivo em R$ 7,9 bilhões 
não fosse a incidência da alíquo-
ta de 20% relativos à DRU.

Segundo o deputado Arnal-
do Faria de Sá, rela-

tor da PEC 

Sindicato está empenhado em agilizar 

tramitação da PEC 555
Tramita há mais de três 

anos no Congresso Na-
cional a PEC (Proposta 

de Emenda Constitucional) 555, 
de 2006, que propõe a revoga-
ção do artigo 4º da EC (Emenda 
Constitucional) 41, de 2003, que 
alterou o artigo 40 da CF (Cons-
tituição Federal). Se aprovada a 
PEC, ficará extinta a cobrança de 
contribuição previdenciária para 
os servidores públicos aposenta-
dos e pensionistas da União, do 
Distrito Federal, dos estados e 
dos municípios.

Anteriormente à vigência da 
EC 41/2003, os servidores apo-
sentados e os que preenchiam as 
exigências para se aposentar es-
tavam submetidos a um regime 
previdenciário que não possuía 
nem caráter contributivo, nem 
solidário. A possibilidade do ca-
ráter contributivo foi introduzida 
em nosso ordenamento constitu-
cional em 1998 pela EC 20. O 
caráter solidário foi introduzido 
pela EC 41, alterando o caput do 
artigo 40 da CF, o qual também 
determina, em seu parágrafo 18, 
a incidência efetiva da contribui-
ção sobre os proventos de apo-
sentadorias e pensões. 

A EC 41/2003 foi objeto da 
ADI (Ação Direta de Inconstitu-
cionalidade) 3.105 que alega-
va afronta ao direito adquirido, 
garantido pelo inciso XXXVI 
do art. 5º da CF. Esta ADI 
visava a garantir a apli-
cação de principio 
fundamental consti-
tucional do direito 
adquirido sob o 
argumento de que 
a aposentadoria 

555, a cobrança previdenciária 
sobre os proventos de servido-
res públicos aposentados é uma 
das “mais cruéis medidas contra 
esse segmento da população”. 
A partir da EC 20/98, o direito 
previdenciário transitou do ca-
ráter universal/solidário para o 
tributário/compulsório/contri-
butivo com clara demonstração 
de inobservância à tradicional 
jurisprudência firmada pelos tri-
bunais de vedar essa exigência 
de taxação após o advento da 
aposentadoria.

A sanha arrecadatória e a 
desculpa da necessidade de fi-
nanciar o déficit previdenciário 
renovaram a exigência de cus-
tear o Sistema Previdenciário, 
e, apesar de terem contribuído 
durante toda a vida laboral, os 
aposentados foram obrigados 
a continuar contribuindo com 
mais um “tributo”. Por conta dis-
so, o compromisso do Sindifisco 
Nacional é lutar em favor des-
te segmento, trabalhando pela 
aprovação da PEC 555/06, que 
revoga o artigo 4º da Emenda 
Constitucional 41/2003.

O Sindicato está profun-
damente engajado na luta pela 
aprovação da PEC 555. A pro-
posta já foi aprovada pela Co-
missão de Constituição e Justiça 
e de Cidadania e, agora, aguarda 
a instalação da Comissão Espe-

cial que vai apreciá-la antes de 
seguir ao Plenário. A Comis-

são, embora criada, carece 
de Ato de Constituição, 
assinado pelo presiden-
te da Câmara dos De-
putados, para começar 
seus trabalhos.
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Monografia 
Outra iniciativa da Esaf da qual os aposentados podem participar é o “Concurso Prêmio Esaf de 

Monografias em Educação Fiscal e Financeira”, promovido até abril/2010. As inscrições, iniciadas em 
outubro passado, são gratuitas.  

A premiação será concedida nas categorias universitárias e profissionais. Na profissional, concor-
rerão trabalhos produzidos por candidatos que tenham, no mínimo, curso de graduação concluído e 
apresentem apenas uma monografia, com foco em um dos dois temas previstos: “Promoção da Cida-
dania Fiscal e Financeira” e “Gestão Pública e Controle Social”.

Os vencedores da categoria profissional receberão valores entre R$ 5 mil e R$ 20 mil. Serão pre-
miados os três primeiros colocados. Além dos prêmios em dinheiro, os vencedores receberão certifica-
dos e terão suas monografias publicadas. Quem tiver interesse em participar deve acessar o site www.
esaf.fazenda.gov.br, no link Prêmios, e clicar no item “Prêmio Esaf”. 

Aposentados poderão se engajar em projetos 

a ideia é apoiar, num segundo 
momento, a implementação de 
projetos de controle social nos 
municípios brasileiros a partir 
das Delegacias Sindicais e repre-
sentações do Sindifisco Nacional 
em todo o país.

A diretora de Aposenta-
doria e Pensões do Sindicato, 
Clotilde Guimarães, aposta na 
elevada adesão dos Auditores 
aposentados. “Cada um poderá 
contribuir com suas experiências 
nessas oficinas. A julgar pelo en-
tusiasmo com a palestra proferi-
da pelo Auditor Decio Rui Pia-
larissi, no V Encontro Nacional 

de Educação Fiscal

dos Auditores-Fiscais Aposenta-
dos, em março último, no Cea-
rá, sobre a experiência dele com 
Educação Fiscal, no Observató-
rio Social, a participação deverá 
ser maciça”, acredita.

O programa a que ela se re-
fere – o Observatório Social (ver 
matéria mais detalhada nas pá-
ginas 12 e 13) – é, segundo Ca-
lil, uma referência a ser seguida e 
deverá contribuir muito durante 
a uniformização de conhecimen-
tos promovida pelas oficinas. “A 
partir do estudo de iniciativas 
bem-sucedidas, como a do De-
cio, é que poderemos elaborar 

Os Auditores-Fiscais apo-
sentados da Receita Fe-
deral do Brasil poderão 

assumir brevemente um papel 
estratégico na promoção da ci-
dadania por meio da Educação 
Fiscal. O Sindifisco Nacional, 
no dia 1º de dezembro, assinou 
um termo de cooperação técni-
ca com o objetivo de disseminar 
ações do PNEF (Programa Na-
cional de Educação Fiscal), que, 
no âmbito do Sindicato, buscará 
também o engajamento dos Au-
ditores aposentados.  

De acordo com o diretor-
adjunto de Defesa Profissional e 
Seguridade Social, Rogério Calil, 
o Sindifsco vai elaborar medidas 
para persuadir todos os Audito-
res-Fiscais a participar do proje-
to. Segundo o diretor, a partir de 
2010, serão elaboradas oficinas 
em parcerias com as DS (Dele-
gacias Sindicais) para estimular 
a Classe a se integrar ao PNEF. 

O termo de cooperação pre-
vê, entre outros itens, o fomento 
do Curso de Disseminadores de 
Educação Fiscal e o estímulo 
à prática interdisciplinar, para 
capacitar de forma continuada 
agentes multiplicadores nos di-
versos públicos interessados em 
promover a cidadania fiscal, en-
tre os quais os Auditores.

O objetivo é envolver mais 
e mais a Classe com o programa 
e ressaltar a importância da arre-
cadação, bem como do controle 
social da aplicação dos recursos 
públicos – de forma que o Au-
ditor, além do seu papel de ar-
recadar, trabalhe também para 
promover a aplicação adequada 
dos recursos.

Além das oficinas planeja-
das para o próximo ano, volta-
das para a conscientização do 
público interno (os Auditores), 

um projeto próprio”.
Em sua palestra, no Ceará, 

Decio explicou que o trabalho 
do Observatório resultou em di-
minuições que variam de 60% a 
90% em gastos públicos. Como 
consequência, a economia tem 
sido usada em benefício da po-
pulação. Para ele, a Educação 
Fiscal é a melhor forma de valo-
rizar o Auditor. 

“Acho que, no âmbito da 
Receita, será muito positiva a 
dobradinha ativos arrecadando 
e aposentados fiscalizando como 
o Estado está usando os recur-
sos”, afirma Clotilde Guimarães. 

Auditor Decio Rui Pialarissi, no V Encontro Nacional dos Auditores-Fiscais Aposentados, em Fortaleza
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Observatório Social de Maringá ganha 

prêmio da oNU
premissa que ocorre corrupção 
quando o município compra um 
bem ou serviço, resolvemos par-
ticipar das licitações em tempo 
real”, conta o Auditor. 

Participação

A ideia de fiscalizar as lici-
tações pessoalmente foi possí-
vel com a ajuda de várias pes-
soas que trabalham no grupo. 
“Isso começou com o trabalho 
da Auditora-Fiscal aposentada 
Helena Bressan. Num determi-
nado dia, ela começou a par-
ticipar das licitações entrando 
na sala da prefeitura reservada, 
para espanto dos presentes. A 
partir daí, ao longo dos meses, 
o trabalho se profissionalizou”, 
explica Decio. 

O trabalho envolve a aná-
lise prévia do edital de licitação, 
de forma a torná-lo mais trans-
parente e abrir espaço para que 
qualquer empresa possa par-
ticipar, e a avaliação do valor, 
levando em conta o que é co-
brado no mercado. Além disso, 
o grupo acompanha a execução 
do serviço.

A redução de gastos em lici-
tações permitiu elevar os inves-
timentos. O orçamento da edu-
cação cresceu 25% desde 2006. 
E a parcela empregada em saú-

resultados. De tão eficiente, a 
ideia já está sendo levada para 
41 cidades de nove estados e 
até mesmo para fora do país.

O Observatório Social de 
Maringá faz parte da SER (So-
ciedade Eticamente Responsá-
vel), uma ONG (Organização 
Não-Governamental) criada 
em 2003, após o maior caso de 
corrupção da cidade, envolven-
do Jairo Gianoto (PSDB), que 
foi prefeito entre 1996 e 2000. 
O político foi condenado pela 
Justiça por envolvimento num 
esquema que lesou em mais 
de R$ 100 milhões os cofres do 
município.

O grupo nasceu com dois 
objetivos: combater o desvio 
de dinheiro público por meio 
do controle social e trabalhar a 
aceitação social do pagamento 
de tributos. “O que mais me in-
comodava era ter a consciência 
de que os tributos que cobro 
como Auditor e pago como ci-
dadão não são aplicados so-
mente na sociedade. Meu tra-
balho financiava a boa vida de 
bandidos”, afirma Decio.

Antes do Observatório So-
cial, as licitações em Maringá 
eram a portas fechadas. Mas, 
nos últimos quatro anos, essa 
realidade mudou. “Partindo da 

de aumentou 10%. O índice de 
investimentos no município sal-
tou de 2% do orçamento local 
para 13% em menos de quatro 
anos. “Depois de uma certa re-
sistência por parte da prefeitura, 
houve a compreensão da im-
portância do trabalho. Quanto à 
Câmara, temos recebido apoios 
e muitas críticas. O requerimen-
to de utilidade pública da SER 
foi rejeitado pelos vereadores”, 
diz Decio.

A partir da experiência 
bem-sucedida, o Sindifisco Na-
cional deverá apoiar a implan-
tação de projetos como esse 
em outras localidades. “Temos 
a intenção de trabalhar mais 
para frente em ações de con-
trole social”, afirma a diretora 
de Defesa da Justiça Fiscal e 
da Seguridade Social, Maria 
Amalia Polotto Alves. O primei-
ro passo foi dado no último dia 
1º de dezembro, com a assina-
tura de um termo de coopera-
ção técnica entre o Sindicato e 
a Esaf (Escola de Adminisração 
Fazendária) no âmbito do PNEF 
(Programa Nacional de Educa-
ção Fiscal). “A assinatura desse 
termo visa a estimular os Audi-
tores a se engajarem em ações 
de controle social”, acrescenta 
Maria Amalia.

Um projeto pioneiro, li-
derado por um Auditor-
Fiscal da RFB (Receita 

Federal do Brasil) acaba de ser 
premiado pela Cepal, a Comis-
são Econômica da ONU (Or-
ganização das Nações Unidas) 
para a América Latina e o Ca-
ribe. O Observatório Social de 
Maringá, criado em 2006 por 
iniciativa do então delegado da 
Receita Federal Decio Rui Piala-
rissi, mudou a forma de realizar 
licitações no município: buscou 
dar mais transparência e aproxi-
mar a população das etapas do 
processo. O resultado foi uma 
economia milionária nas contas 
públicas, que permitiu elevar 
investimentos em setores como 
educação e saúde.

Após uma avaliação crite-
riosa de auditores contratados 
pela ONU, o trabalho foi esco-
lhido no último dia 13 de no-
vembro como o melhor projeto 
de inovação social entre 418 
projetos de 33 países. Foram 
sete meses de avaliação dos 
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nas um quadro na parede, inse-
rida no mapa estratégico, sem 
nenhum compromisso com me-
tas. Alguns discursos isolados, 
em um evento ou outro, e não 
passa disso. Isso ocorre, talvez, 
em função de nossa cultura 
“fiscalista” de décadas. Impor-
tante lembrar que uma fiscali-
zação forte é fundamental para 
o aumento da sensação de ris-
co, mas também é fundamental 
recordar que mais de 95 % dos 
recolhimentos são “voluntá-
rios” - e aqui entra a aceitação 
social, ao lado da sensação de 
risco, maior ou menor em fun-
ção do amadurecimento da 
sociedade. 

O projeto acaba de ser pre-

miado pela ONU. Como isso 
se reflete no trabalho?
É importante ter um trabalho 
que, após auditado, recebe o 
reconhecimento da ONU e a 
certeza que o modelo é reapli-
cável em qualquer município, 
respeitando as peculiaridades 
de cada um. Mais importan-
te ainda é o reconhecimen-
to de formadores de opinião 
de quese deve trabalhar na 
aceitação social dos tributos 
e na transparência absoluta 
dos gastos públicos. No ano 
passado, a SER já havia sido 
premiada pelo Ministério da 
Ciência e Tecnologia como o 
melhor caso de tecnologia so-
cial do sul do Brasil e um dos 
cinco melhores do país.

A crença de que o tema mais 
importante a ser tratado por 
um país é a Cidadania Fiscal. 
Qualquer sonho para melhoria 
da educação, saúde e seguran-
ça passa pela necessidade de 
recursos e pela correta aplica-
ção dos gastos públicos, via-
bilizada pela transparência e 
controle social. Quanto maior 
a consciência da sociedade so-
bre a importância dos tributos, 
mais a RFB poderá direcionar 
seus escassos recursos no com-
bate a fraudes. 

A administração da RFB 
está fazendo sua parte nesse 
processo?
Na RFB, a presença mais visí-
vel da Educação Fiscal é ape-

O que mais incomodou a 
ponto de pensar em um pro-
jeto como esse?
O projeto foi pensado por 
muitas pessoas e executado 
por muitas mais. O que mais 
me incomodava era ter a 
consciência de que os tribu-
tos que cobro como Auditor-
Fiscal e pago como cidadão 
não são aplicados somente 
no interesse da sociedade. 
Boa parte desses recursos era 
desviada pelo poder público 
local. Em outras palavras, 
meu trabalho financiando a 
boa vida de bandidos. 

Qual a essência do projeto 
que deu origem ao Observa-
tório Social?

Auditor-Fiscal Decio Rui Pialarissi
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Fiscalização com muita

diplomacia e agilidade
Por ser a capital do país, 

Brasília recebe anualmen-
te um número significativo 

de autoridades estrangeiras como 
reis, presidentes, primeiros minis-
tros e secretários de governos. Es-
sas autoridades costumam chegar 
acompanhadas de comitivas di-
plomáticas que, em alguns casos, 
são formadas por até trezentas 
pessoas. Além disso, trazem na 
bagagem milhares de quilos de 
equipamentos que vão desde he-
licópteros e automóveis de luxo a 
simples computadores.

O que pouca gente sabe é 
que a RFB (Receita Federal do 
Brasil) está entre os diversos ór-
gãos brasileiros responsáveis por 
estender o tapete vermelho a es-
sas autoridades. Para agilizar os 
tramites alfandegários e a libera-
ção das comitivas, a Alfândega 
do Aeroporto de Internacional 
de Brasília tem uma equipe, de-
nominada EBG (Equipe de Con-
ferência de Bagagens), que, entre 
outras atribuições, é encarregada 
de receber as autoridades estran-
geiras que visitam o país. 

Dependendo da autoridade, 

a comitiva ainda é acompanhada 
por um batalhão de jornalistas 
que trazem um arsenal de equipa-
mentos de comunicação. Há ca-
sos em que é disponibilizada uma 
aeronave só para esses profis-
sionais – o que também significa 
mais toneladas de equipamentos 
necessitando de inspeção antes 
de entrar no país. 

Toda a agenda das autori-
dades é previamente definida e 
acompanhada pelo cerimonial 
do Itamaraty, responsável tam-
bém pelos acertos com a RFB. De 
acordo com o chefe-substituto da 
EBG, Auditor-Fiscal Luiz Carlos 
Toledo, até novembro de 2004, 
não existiam regras especificas 
para o recebimento das comitivas 
diplomáticas no Brasil. O traba-
lho de fiscalização alfandegária 
dispensado às aeronaves que 
traziam autoridades internacio-
nais era praticamente o mesmo 
oferecido a outras aeronaves que 
chegavam ao país. 

As fiscalizações ocorriam de 
forma muito rígida e burocrática, 
o que, às vezes, resultava em atra-
sos na partida de voos de comiti-

vas estrangeiras que aterrissavam 
de passagem nos aeroportos e 
bases aéreas brasileiras. A buro-
cracia também acarretava recla-
mações por parte das embaixa-
das. Essa situação foi solucionada 
com a edição da IN (Instrução 
Normativa) nº 469/09, da Receita 
Federal.  

Autoridade aduaneira 

“O Auditor-Fiscal tem que 
se portar como autoridade adu-
aneira, exercendo o controle sem 
interferir na visita da comitiva”, 
salienta a inspetora da Alfândega 
de Brasília, Auditora-Fiscal Lúcia 
Corrêa Leal, ao falar sobre a im-
portância do trabalho realizado 
pelos Auditores. Para a inspeto-
ra, trata-se de uma atividade de 
bastante relevância, uma vez que 
requer do profissional muita agili-
dade e diplomacia.   

Ao comentar sobre as comi-
tivas, Luiz Carlos Toledo, lembra 
que elas são formadas por convi-
dados oficiais do governo brasilei-
ro, por isso devem ser recebidas de 
forma diferenciada, no que tange 
ao desembaraço aduaneiro. “Esse 
trabalho de regularização da en-
trada das comitivas diplomáticas 
tem que ser feito levando-se em 
consideração a característica es-
pecial desse tipo tripulação. É de 
interesse nacional receber essas 
pessoas da melhor forma possí-
vel”, ressalta o Auditor. 

Comitiva chinesa é recebida no 
pátio da Base Áerea de Brasília, 
em novembro deste ano
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diplomacia e agilidade

Só no mês de novembro 
pousaram na Base Aérea de Bra-
sília quatro comitivas diplomáticas 
– entre elas, a do presidente do Irã, 
Mahmoud Ahmadinejad - autori-
dade polêmica que fez questão de 
não seguir as regras estabelecidas 
para a entrada no Brasil. Outra 
comitiva foi a do presidente do 
Comitê Nacional da Conferência 
Consultiva Política do Povo Chinês, 
Jia Qinglin, composta por cerca de 
duzentas pessoas. A comitiva veio 
acompanhada de quinze equipes 
de comunicação, envolvendo TV, 
rádio e jornal impresso. 

Além de receber as comitivas 
diplomáticas, a Equipe de Confe-
rência de Bagagens, composta de 
três Auditores-Fiscais e servidores 
de apoio da RFB, atua, ininter-
ruptamente, durante as 24 horas 
do dia, na fiscalização interna de 
todo o Aeroporto Internacional 
de Brasília, bem como fica de 
olho na movimentação do pátio 
de embarque e desembarque de 
passageiros.

Assim como no Distrito Fe-
deral, em outros aeroportos inter-
nacionais do país existem equipes 
especificas que desenvolvem esse 
mesmo trabalho.   

Preparação prévia

Em Brasília, o Auditor-Fiscal 
Luiz Carlos fica encarregado de 
realizar os procedimentos necessá-
rios para a chegada das comitivas 
diplomáticas. Segundo o Auditor, 
nos dias que antecedem a visita 
das comitivas, são realizadas vá-
rias reuniões preparatórias com a 
participação de diplomatas estran-
geiros encarregados dos tramites 
alfandegários relativos à visita, 
membros da Polícia Federal, do 
Ministério da Agricultura, da Anvi-
sa (Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária) e da RFB. 

Todos os órgãos citados atu-
am no trabalho de fiscalização das 
aeronaves que chegam com as 
comitivas diplomáticas. A Polícia 
Federal cuida da parte de imigra-
ção, fazendo a conferência dos 

vistos e passaportes dos visitantes 
e também fornecendo o porte de 
armas à equipe de segurança. O 
Ministério da Agricultura verifica a 
entrada de alimentos ou embala-
gens de madeira que possam vir 
com pequenos insetos causadores 
de doenças. A Anvisa faz a fisca-
lização sanitária. A Receita, além 
de receber as comitivas, fazendo 
o despacho aduaneiro, também 
é responsável por autorizar a en-
trada das armas em regime de ad-
missão temporária.    

Instrução Normativa 

Com a edição da IN 469/09, 
da Receita Federal, que dispõe so-
bre a aplicação do regime adua-
neiro especial de admissão tempo-
rária aos bens relacionados com a 
visita de autoridades estrangeiras, 
foram estabelecidas normas espe-
cíficas para a entrada e saída das 
comitivas diplomáticas no Brasil. 
“A IN veio para simplificar os pro-
cedimentos e desburocratizar a fis-
calização”, destacou Luiz Carlos.

Atualmente o Itamaraty co-
munica, de maneira oficial, à Al-
fândega dia e hora da visita diplo-
mática. A partir daí, a Alfândega 
passa a realizar o procedimento 
sumário, que consiste basicamen-
te no preenchimento do Formu-
lário de Desembaraço Aduaneiro 
pela embaixada responsável pelo 
visitante.

No formulário, são especifi-
cados o nome da autoridade que 
visitará o país, o prefixo do avião 
ou veiculo aéreo que trará a comi-
tiva e a relação de todos os bens 
que virão na aeronave, como ba-
gagens, equipamentos de impren-
sa, armamento, automóveis, entre 
outros objetos. No documento, 
também deve constar a quantida-
de de pessoas que, junto com a 
autoridade, chegarão ao país.

Retornando à Alfândega, o 
formulário é anexado a um pe-
queno relatório montado sobre 
a visita da comitiva. Quando a 
aeronave chega ao Brasil, é feita 
uma rápida conferência dos bens 
descritos. Não havendo nenhum 
problema, é formalizado o desem-
baraço aduaneiro por um Auditor-
Fiscal, que encaminha uma via 
do formulário para a alfândega 
de Brasília, para que seja arqui-
vada. A segunda via é entregue 
ao diplomata responsável pela 
comitiva. O documento deve fi-
car na aeronave como termo de 
admissão temporária. Ao sair do 
país, o responsável pela comitiva 
deverá devolver o documento à 
Alfândega. 

Caso a comitiva chegue ao 
Brasil por outra cidade, que não 
seja a capital federal, uma via do 
termo de admissão temporária 
deve ser encaminhada para Al-
fândega de Brasília, onde ficará 
arquivada.

Membros do Comitê Nacional da Conferência Consultiva Política do Povo Chinês desembarcam em Brasília
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Dispensa de Ponto
O Fonacate (Fórum Nacional 

Permanente de Carreiras Típicas 
de Estado) reuniu-se no início do 
mês com o secretário de Relações 
do Trabalho do Ministério do Tra-
balho, Luiz Antonio de Medeiros 
Neto, para discutir a normatização 
do afastamento funcional para 
o exercício de atividade sindical. 
O vice-presidente do Fonacate e 
presidente do Sindifisco Nacional, 
Pedro Delarue, destacou a impor-
tância de o governo elaborar uma 
norma que garanta maior liberda-
de ao trabalho sindical. 

Filiação ao Sindifisco
O presidente da Anfip (Associação Nacional dos Auditores-Fiscais 

da Receita Federal do Brasil), Jorge Cezar Costa, filiou-se ao Sindifisco 
Nacional no dia 3 de dezembro. O gesto foi uma retribuição ao presi-
dente do Sindicato, Pedro Delarue, que no dia anterior havia assinado 
sua filiação à Anfip. “Essa filiação mútua reforça que não há disputas 
políticas entre o Sindifisco Nacional e a Anfip”, destacou Delarue.

Orçamento de 2010
Os delegados sindicais 

aprovaram durante a última 
reunião do CDS (Conselho de 
Delegados Sindicais), realizada 
entre 8 e 11 de dezembro, em 
Brasília, a proposta orçamen-
tária do Sindifisco Nacional 
para 2010. Na ocasião, os di-
rigentes analisaram e também 
aprovaram o parecer da Dire-
toria Financeira do Sindicato 
referente às DEF (Diretrizes 
Econômico-Financeiras) e ao 
PAR (Plano de Aplicação de 
Recursos).

Audiência Pública
O vice-presidente do Senado, Marconi Perillo (PSDB/GO), apre-

sentou em 3 de dezembro requerimento à CCJ (Comissão de Constitui-
ção, Justiça e Cidadania) pedindo uma audiência pública para discutir 
a demora do governo no envio da LOF (Lei Orgânica do Fisco) ao 
Congresso. “A audiência pública proposta é de cabal importância para 
debatermos assunto que interessa diretamente, não somente aos servi-
dores, mas ao Brasil”, argumenta o parlamentar.

Fisco independente 
O professor de economia da Universidade de Toronto, David 

Bird, defendeu que a Receita Federal ideal depende de uma admi-
nistração com orçamento próprio, pouca interferência política e um 
direito tributário claro. Ele foi palestrante do Colóquio Internacional 
“Tributação, Desenvolvimento, Infraestrutura e Sustentabilidade – 
Cenários para o Brasil da próxima Década”, promovido em novem-
bro pela FGV (Fundação Getúlio Vargas) com apoio do Sindifisco.

Acordo para precatórios
O procurador-geral substituto da União, Jair José Perin, infor-

mou, no fim de novembro, a diretores do Sindifisco Nacional que 
foi editada uma Ordem de Serviço com os termos da proposta de 
acordo para pagamento dos precatórios da GDAT (Gratificação de 
Desempenho de Atividade Tributária). O diretor-adjunto de Assuntos 
Jurídicos do Sindicato, Luiz Henrique Behrens Franca, disse que vai 
analisar o documento para, então, levá-lo à análise dos filiados.


