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A Previdência Social brasileira 
completou 87 anos de existência 
no dia 24 de janeiro passado. Foi 
instituída em 1923, pela Lei Elói 
Chaves, que regulamentou a exis-
tência das antigas CAP (Caixas de 
Aposentadorias e Pensões), destina-
das a funcionários de determinadas 
empresas. Quase 90 anos depois, a 
atribuição da Previdência ficou mui-
to mais ampla: dar proteção a todos 
os trabalhadores urbanos e rurais. 

Atualmente, são mais de 27,9 
milhões de brasileiros beneficiários. 
Ao todo, são cerca de R$ 20 bilhões 
injetados na economia nacional 
todos os meses. Os recursos pagos 
pela Previdência Social são atual-
mente uma espécie de motor que 
impulsiona a economia de cerca de 
80% dos municípios de todo o país. 

   

“A tendência é que se definam todas as 
garantias e atribuições das carreiras típicas de 
Estado”

A RFB (Receita Federal do 
Brasil) formalizou e está iniciando 
a ampliação do trabalho com cães 
farejadores no combate à evasão 
de divisas e ao tráfico de drogas. 
A Portaria RFB 116/10, publica-
da na edição do dia 27 de janeiro, 
do DOU (Diário Oficial da União), 
criou o CNCF K9 (Centro Nacional 
de Cães de Faro da Receita Federal 
do Brasil) e definiu normas de fun-
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rídicos disponibilizou, no site do 
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requerimento administrativo para os 
Auditores-Fiscais, ativos e aposenta-
dos, bem como para os pensionis-
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de serviço e eventuais reflexos. A 
Diretoria alerta os filiados que não 
é necessário anexar cópias dos con-
tracheques aos requerimentos. Isso 
porque a administração sabe em 
que meses o filiado recebeu ou dei-
xou de receber os adicionais de pe-
riculosidade e insalubridade.Tributação
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cionamento para o trabalho. 
O CNCF ficará localizado em 

Vitória (ES), mas além da capital ca-
pixaba a RFB programa a instalação 
de canis em Manaus (AM), Rio de 
Janeiro (RJ), Belém (PA), São Paulo 
(SP), Santos (SP), Campinas (SP), 
Paranaguá (PR), Foz do Iguaçu 
(PR) e, provavelmente, Santa Maria 
(RS).
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A Previdência Social, que 
acaba de completar 87 
anos, pode ser conside-

rada a maior rede de proteção 
aos cidadãos brasileiros. Institu-
ída em 24 de janeiro de 1923, 
com a lei Elói Chaves, o sistema 
previdenciário público, que res-
tringia seus benefícios aos fer-
roviários e, logo em seguida, a 
algumas outras categorias mais 
organizadas, expandiu-se para 
ser universal e compulsório a 
todos aqueles que recebiam 
remuneração pelo seu trabalho 
ou, ainda, para atender àque-
les que, não sendo segurados 
obrigatórios, poderiam filiar-se 
facultativamente e gozar dos 
mesmos benefícios.

Porém, a importância da 
Previdência Social para o Bra-
sil vai bem mais além do que 
os benefícios disponibilizados 
pelo sistema a seus filiados. 
Para dimensionar essa rele-
vância estratégica para o país, 
basta lembrar que o capital 
da Previdência foi responsável 
pelo financiamento de grandes 
obras de infraestrutura, como 

Previdência Social Pública:

a Companhia Siderúrgica Na-
cional, a cidade de Brasília, a 
hidrelétrica de Itaipu, a ponte 
Rio/Niterói, entre outras. 

Hoje, a sociedade brasileira 
tem essa dívida com o conjunto 
dos trabalhadores brasileiros, 
quando os grandes empresários 
e o grande capital, acompanha-
dos muitas vezes pelo próprio 
governo, apregoam que o siste-
ma previdenciário é deficitário, 
visando a achatar aposentado-
rias e pensões, além de reduzir 
direitos de seus beneficiários – 
o que constitui uma afronta ao 
povo brasileiro. 

A Seguridade Social não é 
e nunca foi deficitária. Tanto é 
verdade que a maior parte do 
superávit primário conseguido 
pelo governo federal tem como 
fonte a seguridade. Esse dis-
curso baseado num falso défi-
cit serve apenas de justificativa 
para embasar a violação de di-
reitos dos trabalhadores. Entre 
eles, está a instituição do fami-
gerado “fator previdenciário”, 
que provoca o achatamento de 
aposentadorias e pensões, com 

relação ao salário mínimo. 
Aliado a esse discurso, 

entrelaça-se um outro seme-
lhante que serve para respaldar 
uma série de absurdos contra 
os servidores públicos, como 
a cobrança de contribuição 
previdenciária para aposenta-
dos e pensionistas, sem contar 
o achatamento da renda que 
atinge esses últimos. 

Também não se pode es-
quecer de que o servidor que, 
por algum motivo, perder a ca-
pacidade laboral antes de atingir 
as condições para se aposentar 
terá seus proventos calculados 
proporcionalmente ao seu tem-
po de contribuição, o que fatal-
mente acarretará diminuição 
de sua renda com perversos 
reflexos na vida do servidor e 
de seus dependentes. 

Por tudo isso, é dever de 
cada cidadão lutar pelo fortale-
cimento da Previdência Social 
Pública de qualidade no Brasil, 
a fim de estabelecer uma ver-
dadeira justiça fiscal. Esse é um 
dos compromissos do Sindifis-
co Nacional.  

Uma conquista do cidadão

“A Seguridade 
Social não é e 
nunca foi deficitária. 
Tanto é verdade 
que a maior parte 
do superávit primário 
conseguido pelo 
governo federal 
tem como fonte a 
seguridade”
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Vacinas

RPG

Hidroterapia

Acupuntura

Com mais de 800 procedimentos médico-
hospitalares e odontológicos cobertos
além do Rol da ANS e com a melhor proposta
quando comparado à planos similares,
associar-se ao Unafisco Saúde é realmente
uma questão de comparação.

Psicoterapia

Fonoaudiologia

Odontologia

Sua saúde, seu patrimônio. Nosso patrimônio, sua vida.
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ora impetrante, o direito de ter 
os seus pedidos de aposenta-
doria especial analisados, pela 
autoridade administrativa com-
petente”, disse o relator em seu 
voto.

Assim, está garantido a to-
dos os filiados o direito à soli-
citação da contagem de tempo 
especial, inclusive aposenta-
dos. Para fazer jus ao direito, o 
filiado deve pedir administrati-
vamente a averbação do tempo 
de serviço exercido nessa situ-
ação para contagem especial: 
com acréscimo de 40% no tem-
po de serviço.

Sindicato ganha ação sobre 

periculosidade 
to, portanto, não cabem mais 
quaisquer recursos. O relator da 
matéria no STF (Superior Tri-
bunal Federal), ministro Celso 
de Melo, acolheu integralmen-
te a argumentação produzida 
pelo Sindicato e pelo patrono 
da ação, Pedro Lenza.

“Em face das razões ex-
postas, e acolhendo, ainda, o 
parecer da douta Procuradoria 
Geral da República, concedo a 
ordem injuncional, para, reco-
nhecido o estado de mora que 
se imputou ao Senhor Presi-
dente da República, garantir, 
aos filiados à entidade sindical 

A Diretoria de Assuntos 
Jurídicos do Sindifisco 
Nacional obteve uma 

importante vitória na Justiça 
relativa ao MI (Mandado de In-
junção) 1616, impetrado pelo 
Sindicato para que fosse garan-
tido o direito à aposentadoria 
especial aos filiados que exerce-
ram ou exercem atividades sob 
condições especiais de pericu-
losidade ou de insalubridade. 
O Sindifisco foi representado 
na ação pelo constitucionalista 
e professor Pedro Lenza. 

O MI transitou em julgado 
favoravelmente ao Sindica-
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Perguntas e Respostas

1 - Quem deve protocolar re-
querimento administrativo para 
a contagem especial do tempo 
para fins de aposentadoria?
Conforme a decisão favorável 
obtida no MI 1616, todos os filia-
dos ativos ou aposentados, que 
trabalham ou que trabalharam 
em condições de periculosidade, 
penosidade ou insalubridade. 
Também as pensionistas cujos 
instituidores trabalharam nessas 
condições.

2 – No caso de filiado que se 
aposentou com 35 anos de ser-
viço antes da existência do abo-
no de permanência (criado em 
2003, pela EC 41), ele poderia 
requerer uma segunda aposenta-
doria, pelo regime geral?
O requerimento de nova aposen-
tadoria se justifica se houve con-
tribuição e, apenas, nesse caso. 
Em relação aos valores pagos a 
maior, é possível a repetição do 
indébito, como dano material. 
Também se vislumbra razoável o 
pedido de indenização por dano 
moral em razão de anos traba-
lhados sem necessidade.

3 – No caso de filiado que se 
aposentou com 35 anos de ser-
viço, todos eles trabalhados em 
condições de periculosidade ou 
insalubridade, ele poderia reque-
rer uma indenização por ter tra-
balhado 14 anos a mais que os 
necessários para se aposentar?
A resposta é a mesma da questão 
anterior, qual seja, repetição do 
indébito e dano moral.

4 – Para efeito de recebimento do 
abono de permanência (caso dos 
que se aposentaram aos 35 anos 
de serviço), pode-se valer da tese 
de a contagem da prescrição ter 
início na data do MI?
O entendimento jurídico do Sin-
dicato é que sim. Afinal, a demo-
ra na regulamentação da matéria 
pelo Governo não pode prejudi-
car o aposentado. Apesar de es-
tar assegurada a possibilidade 
de impetração de MI individual 
pela Carta Magna de 1988, não 
é razoável que nenhum juízo ou 
tribunal entenda que cada apo-
sentado devesse assim proceder. 
Dessa forma, defendemos a tese 
de que o prazo quinquenal co-
meça a fruir a partir do trânsito 
em julgado do MI.

aposentadoria proporcional. 
Esses filiados poderão requerer 
administrativamente que o tem-
po trabalhado sob condições 
de periculosidade ou insalubri-
dade seja computado, o que 
poderá garantir a integralidade 
da aposentadoria ou reduzir a 
proporcionalidade.

Em todas as situações, o 
filiado terá de obter ou provar 
a existência de um laudo que 
comprove ter trabalhado sob 
condições que prejudiquem a 
saúde ou a integridade física (no 
caso, aplicando-se o Decreto n. 
3.048/99), quando o pagamento 
desse adicional não estiver devi-
damente identificado em contra-
cheque, com rubrica específica, 
e, portanto, nas fichas financei-
ras que a administração dispõe.

Histórico 

No dia 15 de abril passado, 
o STF autorizou a aposentadoria 
especial de servidores públicos 
que trabalham em condições de 
insalubridade, periculosidade e 
penosidade. Em 15 de maio, a 
Classe aprovou, em Assembleia 
Nacional, que fosse ajuizado MI 
visando a garantir a aposentado-
ria especial para os Auditores 
que exercem atividades perigo-
sas ou insalubres. 

No dia 28 de maio, outra 
Assembleia Nacional aprovou 

que fosse ajuizado MI bus-
cando garantir o 

mesmo direito 
para os portado-
res de deficiência. 

Já em 24 de julho, 
os mandados foram 

impetrados pelo renomado 
jurista, constitucionalista e pro-
fessor Pedro Lenza, contrata-
do pelo Sindicato. 

As ações tramitaram em 
tempo que pode ser conside-

Filiados já podem requerer 

aposentadoria especial
rado recorde, pois em outubro 
do ano passado, a PGR (Pro-
curadoria-Geral da República) 
emitiu pareceres parcialmente 
favoráveis e, no final do mesmo 
mês, os ministros começaram a 
decidir sobre os pedidos.

O ministro Eros Grau, res-
ponsável pelo MI 1613, que tra-
ta dos portadores de deficiência, 
proferiu sua decisão no dia 29 
de outubro. No acórdão, o mi-
nistro manda que seja aplicado 
o que está estabelecido no artigo 
40, § 4º, da Constituição Fede-
ral, nos termos do artigo 57 da 
Lei 8.213/91. 

Como este artigo funda-
menta a previsão do exercício 
de atividades perigosas e insalu-
bres, o Sindicato interpôs embar-
gos de declaração para saber se 
o artigo será utilizado de forma 
análoga para os servidores públi-
cos portadores de deficiência. Já 
o ministro Celso de Mello, relator 
do MI 1616 (que diz respeito às 
condições de periculosidade e 
insalubridade), divulgou sua de-
cisão no dia 5 de novembro. 

O Sindifisco não apresen-
tou embargos, nem interpôs re-
cursos, como forma de agilizar a 
tramitação. A AGU (Advocacia 
Geral da União) também não in-
terpôs recursos. O Sindicato ain-
da impetrou o MI 1614, com o 
objetivo de regulamentar a apo-
sentadoria especial para todos 
os Auditores-Fiscais da Receita 
Federal do Brasil, tendo em vista 
exercerem, essencialmente, ativi-
dades de risco. 

O relator do processo, mi-
nistro Marco Aurélio de Mello, 
indeferiu a liminar, mas, no mé-
rito, a PGR proferiu parecer opi-
nando pela procedência parcial 
do pedido. O processo está para 
ser julgado, no mérito, pelo mi-
nistro Marco Aurélio.

A Diretoria de Assuntos 
Jurídicos já disponibili-
zou, no site do Sindifisco 

Nacional, os modelos de reque-
rimento administrativo para os 
Auditores-Fiscais, ativos e apo-
sentados, bem como para os 
pensionistas, pedirem averbação 
do tempo de serviço e eventuais 
reflexos. A Diretoria alerta os fi-
liados que não é necessário ane-
xar cópias dos contracheques 
aos requerimentos. Isso porque 
a administração sabe em que 
meses o filiado recebeu ou dei-
xou de receber os adicionais de 
periculosidade e insalubridade.

O Sindicato lembra ainda 
que os Auditores-Fiscais oriun-
dos da Previdência podem fazer 
o requerimento com base tanto 
no MI 1616, como no MI 880 – 
impetrado pela Fenafisp antes da 
unificação e que também rece-
beu julgamento favorável.

No caso dos Auditores-Fis-
cais aposentados, o Sindicato 
estudou, inclusive, a possibili-
dade de a decisão beneficiar, 
principalmente, quem recebe 



Previdência Social. Uma conquista do Brasil.

Em 24 de janeiro de 1923 a Previdência Social do Brasil, através da Lei Eloy Chaves, dava seus primeiros 
passos para se tornar o que é hoje. 27,9 milhões de aposentadorias, pensões e outros benefícios que inserem 
na economia mais de R$ 20 bilhões. São quase 80 milhões de brasileiros beneficiados mensalmente.

87 anos com muito orgulho.
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“A tendência é que se definam todas as garantias e atribuições para as 

dores, especificamente os que 
fazem parte das carreiras típi-
cas de Estado, podem esperar 
caso haja um terceiro mandato 
do PT na presidência?
Cândido Vaccarezza – É ne-
cessário lembrar que, até a pos-
se do presidente Lula, o Brasil 
vinha num processo de descons-
trução do Estado, de implemen-
tação das políticas neoliberais, 
marca do governo anterior. Nos 
oito anos do governo de FHC, 
ficamos sem concursos públicos 
e tivemos um processo dirigido 
de desmonte da máquina públi-
ca, o que atingiu, inclusive, os 
militares. Na concepção do go-
verno Fernando Henrique, o Es-
tado tinha cada vez menos im-
portância e o mercado regularia 
as relações comerciais. No caso 
da defesa, nós faríamos parte 
da área de defesa dos Estados 
Unidos, não sendo necessário 
um aparelhamento dissuasório. 
Eles, os tucanos, não tinham 
uma compreensão clara, nem 
um projeto claro do que é que 
seriam as carreiras típicas de Es-
tado e nem os servidores dessas 
carreiras foram protegidos. En-
tão, o que se pode esperar de 
um futuro governo do PT é de 
que avançaremos com base na 
experiência adquirida nos anos 
do governo Lula. Nesses sete 
anos, reestruturamos o Estado 
brasileiro, viabilizamos os con-
cursos, contratamos pessoal, 
melhoramos o padrão salarial. 

Integração – Mas há pontos na 
política de Recursos Humanos 
do governo que foram critica-
dos pelos servidores.
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Líder do PT (Partido dos 
Trabalhadores) na Câmara 
dos Deputados, Cândido 

Vaccarezza (PT/SP) está em seu 
primeiro mandato como deputado 
federal. Mesmo novato em Bra-
sília, ele foi escolhido em 2007, 
2008 e 2009 pelo Diap (Departa-
mento Intersindical de Assessoria 
Parlamentar) como um dos 100 
parlamentares mais influentes no 
Congresso Nacional. A capacida-
de de liderança foi forjada nos 
dois mandatos que exerceu como 
deputado estadual em São Paulo 
(1998 – 2006) e nos tempos em 
que militou no movimento estu-
dantil na Bahia, estado onde nas-
ceu e cursou a Faculdade de Me-
dicina. Mudou-se em 1983 para 
São Paulo, onde trabalhou como 
ginecologista. Articulador da 
aliança entre o PT e o PMDB com 
o objetivo de viabilizar a candida-
tura de Dilma Roussef para a pre-
sidência da República, Vaccarezza 
é considerado um político sem 
meias palavras, sem medo de de-
fender posições. Nesta entrevista 
ao Integração ele defendeu vee-
mentemente o governo Lula, mas 
afirmou que o partido ainda não 
se definiu acerca de proposições 
de interesse dos Auditores-Fiscais, 
como a PEC 186/07, que trata da 
autonomia do Fisco.

Integração – No final de 2009, 
o Fórum das Carreiras Típicas 
de Estado promoveu a I Con-
ferência Nacional das Carreiras 
Típicas de Estado, que resultou 
na Carta de Brasília, em que 
defende o fortalecimento do 
Estado brasileiro. Dentro desse 
contexto, o que é que os servi-
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“A tendência é que se definam todas as garantias e atribuições para as 

Cândido Vaccarezza
carreiras típicas de Estado”

Cândido Vaccarezza – É claro 
que não atendemos 100% das 
reivindicações. Na maioria dos 
casos, porque não havia condi-
ções de atendermos e, em outros, 
porque havia divergências entre 
nós. O que podemos esperar de 
Dilma Roussef é que ela possa 
avançar na definição de políti-
cas para os servidores. Lula vai 
entregar um país com desenvol-
vimento econômico, distribuição 
de renda, criação de empregos, 
com um Estado em processo de 
construção, tendo um papel de 
indutor da economia, coibindo a 
sonegação, com as carreiras típi-
cas de Estado estruturadas. Nós 
vamos, por exemplo, fazer uma 
lei orgânica para a Polícia Fede-
ral. Vamos mudar a política de 
Defesa, alterar o papel de cada 
força militar. Estamos iniciando 
um processo de reestruturação 
do aparelho de Estado para en-
frentar as novidades que o mun-
do e o Brasil estão vivendo.

Integração – Assim como foi 
feito com a Polícia Federal, há 
a perspectiva de que outras leis 
orgânicas sejam apresentadas 
para também oferecer garan-
tias a outras carreiras de ser-
vidores, como a dos Auditores-
Fiscais da RFB (Receita Federal 
do Brasil)?
Cândido Vaccarezza – Quan-
do você pensa no aparelho de 
Estado, você tem de ter uma 
estruturação não só para dar 
garantias, mas, também, para 
definir os direitos e os deveres e 
definir o formato e o funciona-
mento das carreiras. Então, eu 
acho que não só para a área es-

pecífica da Receita, mas também 
para todas as áreas do serviço 
público, a tendência é, num fu-
turo governo, a gente tomar di-
versas medidas que vão implicar, 
no seu conjunto, numa reforma 
administrativa que torne mais 
eficiente e democrático o apare-
lho de Estado. A tendência é que 
se definam todas as garantias e 
atribuições para as carreiras típi-
cas de Estado.

Integração – Há possibilidade 
de que esses projetos sejam 
apresentados neste governo?
Cândido Vaccarezza – Neste 
governo, nós já cumprimos boa 
parte da nossa tarefa. Falta só 
um ano para acabar o governo, 
nós vamos ter eleição neste ano, 
é muito difícil num processo elei-
toral você fazer uma discussão 
com essa profundidade. 

Integração – Algumas PECs de 
interesses dos servidores trami-
tam na Câmara dos Deputados. 
O senhor acha que há possibi-
lidade de essas proposições se-
rem apreciadas este ano?
Cândido Vaccarezza – Acho 
muito difícil. Num ano eleitoral, 
você não vota alterações de fun-
do constitucional, inclusive, não 
é bom para a democracia, pois 
o parlamentar está premido por 
uma discussão de foco eleitoral, 
que não deve interferir nas defi-
nições da Constituição. Num ano 
eleitoral, também há dificuldades 
das mais diversas. Vamos pensar 
neste ano de 2010, quando tere-
mos eleição para presidente da 
República, para dois terços do Se-
nado, todos os governadores do 

país e todos os deputados federais 
e estaduais. É um ano que o par-
lamentar vai estar focado muito 
na discussão dos projetos e pro-
gramas para os próximos quatro 
anos, e menos focado nos ajustes 
internos do aparelho de Estado.

Integração – Já pensando na 
próxima legislatura, o PT já tem 
posição em relação à PEC 555, 
que acaba com a contribuição 
previdenciária; ou em relação 
à PEC 270/08, que trata da 
aposentadoria integral para os 
aposentados por invalidez?
Cândido Vaccarezza – Em re-
lação à PEC 555, o PT ainda não 
tem posição. O que está em dis-
cussão é um processo de reforma 
da Previdência. O que eu posso 
adiantar é a minha opinião. Eu 
acho que você não pode, num 
processo de reforma, mexer em 
direitos adquiridos, você não 
pode tirar ou alterar esses direi-
tos. Então, qualquer alteração de 
reforma da Previdência, visando 
a uma outra estrutura para o sis-
tema, tem de implicar alterações 
para os novos, para quem ainda 
não entrou no sistema. Todas as 
pessoas que tenham carteira as-
sinada, ou que ingressaram no 
serviço público por concurso ou 
seleção, não podem ser atingidas 
por uma reforma previdenciária. 
Esse é o meu ponto de vista. Em 
relação às PEC que tratam desse 
assunto, se tiver um processo de 
reforma previdenciária, elas de-
vem estar todas acopladas nes-
sa discussão. Se não tiver, terão 
de ser discutidas uma a uma. O 
PT ainda não tem posição, por 
exemplo, acerca dessa PEC 210. 

Integração – A PEC 270 ame-
niza a reforma da Previdência 
do governo Lula em relação à 
aposentadoria por invalidez.
Cândido Vaccarezza – O que 
estou dizendo é que nós não te-
mos posição a esse respeito. Boa 
parte dos deputados é favorável. 
Eu não arrisco dizer em núme-
ros, mas se fosse arriscar diria 
que a maioria é favorável, mas 
não temos posição partidária a 
esse respeito.

Integração – A PEC 186/07, 
de autoria do deputado Décio 
Lima (PT/SC), prevê a autono-
mia do Fisco. O PT já tem posi-
ção acerca dessa PEC?
Cândido Vaccarezza – Essa 
PEC ainda não está em discus-
são dentro do PT. O que posso 
dizer é que há deputados que 
defendem essa autonomia e 
outros que são contrários, que 
não acham que seja bom para 
o sistema. O arcabouço jurídi-
co-político do país não aceita 
que no Estado brasileiro você 
tenha autonomia de segmentos 
que não são poderes. Temos o 
Poder Legislativo, o Poder Ju-
diciário e o Poder Executivo, 
que têm autonomia. O Fisco, 
na sua função, já tem autono-
mia porque tem as regras para 
fiscalizar, não sofre e não pode 
sofrer ingerência política. Ele 
já tem a autonomia funcional, 
mas a PEC pretende dar ao 
Fisco a autonomia para esta-
belecer suas metas, definir suas 
direções. Aí, ele terá de ter or-
çamento. É um debate muito 
complexo, e essa posição não 
está fechada no PT. 
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sões”, conta o Auditor-Fiscal Síl-
vio Andreotti, 68 anos, de Porto 
Alegre. “Eu não fui desse tempo, 
mas convivi com colegas que 
participaram da implementação 
das CAP. Inicialmente, o trabalho 
deles era convencer os trabalha-
dores da importância de se contri-
buir para a previdência”, explica 
o Auditor.

Após a Revolução de 30, já 
no governo provisório de Getúlio 
Vargas, as CAP se transformam 
nos IAP (Institutos de Aposenta-
dorias e Pensões), que congrega-
vam e atendiam os trabalhadores 
organizados por ofício ou setor de 
atividade. 

Nessa época, o fortalecimen-
to do sindicalismo e o crescimento 
da classe média urbana levaram 
o governo a criar os institutos por 
categoria profissional e não ape-
nas por empresa. O primeiro de-
les foi o dos marítimos, que tinha 
abrangência nacional. 

Só em 1946, no governo 
Dutra, foi criado o Ipase (Instituto 
de Pensões e Aposentadorias dos 
Servidores Públicos). 

No início da década de 60, 
existiam os institutos da indústria, 
do comércio, dos bancários, dos 
ferroviários, dos marítimos e dos 

transportes. “Eu fazia parte do 
mais forte deles, o dos bancários”, 
orgulha-se o Auditor-Fiscal Aloísio 
Holzmeir, 70 anos. 

Esses institutos eram seg-
mentados e tinham suas próprias 
regras e administração indepen-
dente, porém, todas muito seme-
lhantes, pois eram baseadas na 
mesma legislação.  

Lei Orgânica da 
Previdência Social

Em 1960, após 14 anos 
de discussão, foi promulgada a 
LOPS (Lei Orgânica da Previdên-
cia Social). Essa lei, no entanto, 
só passou a ter efetividade em 
1967, quando foi criado o INPS 
(Instituto Nacional de Previdência 
Social), que unificou numa mes-
ma estrutura seis IAP.

A partir de então, houve uma 
consolidação do sistema, com 
a ampliação de direitos, como a 
extensão da cobertura previden-
ciária para os trabalhadores e as 
empregadas domésticas e a cria-
ção do seguro por acidente de 
trabalho. 

Até 1974, a estrutura previ-
denciária fazia parte do Ministério 
do Trabalho. Nesse ano foi criado 
o Sinpas (Sistema Nacional de 

“Os benefícios 
pagos pela 
previdência social 
são atualmente 
uma espécie 
de motor que 
impulsiona a 
economia de 
milhares de 
municípios 
brasileiros.”

A previdência social brasi-
leira completou 87 anos 
de existência no dia 24 

de janeiro. O marco fundador a 
lei Elói Chaves, de 1923, que re-
gulamentou a existência das cha-
madas CAP (Caixas de Aposen-
tadorias e Pensões) destinadas 
a funcionários de determinadas 
empresas. O sistema previdenci-
ário tem hoje uma função muito 
mais ampla: dar proteção a todos 
os trabalhadores urbanos e ru-
rais. Atualmente, são pagos por 
mês 27,9 milhões de aposenta-
dorias, pensões e outros benefí-
cios, que correspondem ao valor 
mensal de R$ 20 bilhões.

Na gênese da previdência, a 
Lei Elói Chaves, que na verdade 
era o Decreto 4.682, destinou-se 
a estabelecer uma CAP em cada 
uma das empresas de estrada de 
ferro existentes no país, voltada 
para os respectivos empregados. 
Posteriormente, os benefícios da 
lei foram estendidos a outros fun-
cionários, como os empregados 
portuários e marítimos e o pessoal 
das empresas de serviços telegrá-
ficos e radiotelegráficos.

 “Muitos dos nossos colegas 
foram os responsáveis pela cria-
ção das CAP, as caixas de pen-

Cronologia

1923 – Aprovação da Lei 
Elói Chaves, que regulamen-
tou as Caixas de Pensões. é 
considerado o marco da pre-
vidência pública no Brasil.

1933 – Criado o Instituto de 
Aposentadorias e Pensões dos 
Marítimos. é considerada a 
primeira instituição brasileira 
de previdência social de âm-
bito nacional por categoria. 

Depois dele, foram criados 
os institutos dos bancários, 
comerciários, industriários, 
ferroviários e de trabalhado-
res dos transportes.

1960 – Aprovada a Lei Or-
gânica da Previdência Social, 
que reuniu todos os institutos 
no INPS (Instituto Nacional 
de Previdência Social).

1974 – Criado o Ministério da 
Previdência e Assistência Social.

1977 – Criado o Sinpas com 
os seguintes órgãos: Iapas, 
Inamps, INPS, LBA, Funabem 
e Dataprev.

1988 – Promulgada a Cons-
tituição Cidadã, que reformu-
lou o sistema de seguridade 
social.

1990 - Criado o INSS (Insti-
tuto Nacional de Seguridade 
Social), resultado da fusão do 
Iapas com o INPS. O Inamps 

foi incorporado ao Ministério 
da Saúde.

2004 – Criação da SrP (Se-
cretaria da receita Previden-
ciária), com isso, a fiscaliza-
ção saiu do INSS.

2007 – Fusão da SrP com a 
Secretaria da receita Federal, 
dando origem à rFB (receita 
Federal do Brasil). 
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de história
Previdência e Assistência Social), 
ligado ao Ministério da Previ-
dência Social, formado pelos se-
guintes órgãos: Iapas (Instituto de 
Administração Financeira da Pre-
vidência e Assistência Social), des-
tinado a recolher os recursos para 
o sistema, inclusive fiscalizando 
as contribuições previdenciárias; 
Inamps (Instituto Nacional de 
Assistência Médica da Previdên-
cia Social), criado com o fim de 
administrar o sistema de saúde; o 
INPS, que ficou responsável pela 
concessão e pelo pagamento dos 
benefícios, além da LBA (Legião 
Brasileira de Assistência Social), 
Funabem (Fundação Nacional do 
Bem Estar do Menor) e Dataprev, 
responsável pelos sistemas de in-
formática desses órgãos.

“Foi uma época de fortale-
cimento da fiscalização previden-
ciária”, lembra Aloísio Holzmeir. 
“Antes, nós ficávamos sob as or-
dens de alguém que não era da 
fiscalização, com o Iapas houve 
um direcionamento melhor”, 
completa Silvio Andreotti. 

Nova reformulação no sis-
tema previdenciário ocorreu em 
1990, com a criação do INSS 
(Instituto Nacional de Seguridade 
Social), que juntou novamente o 
pagamento de benefícios e a ar-
recadação. Os serviços médicos 
ficaram sob a responsabilidade 
do Ministério da Saúde, recém-
criado. Até então, os gastos com 
a saúde dos segurados eram 
arcados com as contribuições 
previdenciárias. 

SRP

Em 2004, a MP (Medida 
Provisória) 222, convertida na 
Lei 11.098 no ano seguinte, auto-
rizou a criação da SPR (Secretaria 
da Receita Previdenciária) pelo 

MPAS (Ministério da Previdência 
e Assistência Social).

O objetivo era separar as 
funções de arrecadação de con-
tribuições previdenciárias e de 
concessão e administração de 
benefícios previdenciários, que 
estavam centralizadas no INSS. 
As atribuições de arrecadação, 
fiscalização, lançamento e nor-
matização das contribuições pre-
videnciárias foram transferidas 
para o Ministério da Previdên-
cia, e as funções de concessão 
e administração dos benefícios 
previdenciários e sociais ficaram 
a cargo do INSS.

Ainda em 2005, a MP 258 
unificou a Secretaria da Receita 
Previdenciária e a Secretaria da 
Receita Federal, reunindo num 
único órgão as estruturas de ar-
recadação e fiscalização das duas 
secretarias. Porém, a medida pro-
visória expirou em 120 dias por 
não ter sido convertida em lei. A 
unificação definitiva veio com a 
Lei 11.457/07, que estabeleceu 
o dia 2 de maio de 2007 para o 
início da atuação da RFB (Receita 
Federal do Brasil).  

Atualmente, recursos ar-
recadados e fiscalizados pelos 
Auditores-Fiscais da RFB são 
destinados à proteção social dos 
trabalhadores brasileiros e da so-
ciedade como um todo. O orça-
mento da seguridade social, que 
engloba as despesas com saúde, 
previdência e assistência social, 
conta com recursos da Cofins 
(Contribuição para o Financia-
mento da Seguridade Social), 
PIS/Pasep, CSLL (Contribuição 
Social sobre Lucro Líquido), 
além das contribuições sociais 
pagas por patrões e empregados,  
recursos de concursos de prog-
nósticos, parte do lucro sobre 

partidas de futebol profissional, 
contribuição sobre a comerciali-
zação de produtos rurais, entre 
outras receitas. Esses impostos 
e contribuições respondem por 
cerca de 58% do total da arreca-
dação administrada pela RFB.

Solidariedade

Hoje, o RGPS (Regime Ge-
ral da Previdência Social) é o 
maior sistema de distribuição de 
renda do país. É um sistema que 
tem como princípio a solidarieda-
de, em que o trabalhador de hoje 
contribui para o pagamento dos 
benefícios dos trabalhadores de 
ontem. 

Além disso, os benefícios 
pagos pela previdência social são 
atualmente uma espécie de motor 
que impulsiona a economia de 
milhares de municípios brasileiros. 
Em cerca de 80% deles, o valor 
pago pela previdência em forma 
de benefícios supera a quantia re-
cebida do Fundo de Participação 
dos Municípios.  

Portanto, o incremento da 
atividade econômica nos muni-
cípios de pequeno e médio por-
te se deve, em grande parte, aos 
benefícios como aposentadorias, 
pensões, auxílios-doença, salá-
rios-maternidade, salários-família   
auxílios-reclusão etc.

A DEN tem a exata dimen-
são da importância da manuten-
ção e da necessidade do reforço 
da fiscalização e arrecadação 
para o custeio da Previdência 
Social Pública por entender que 
essa é fundamental para a socie-
dade mais justa e fraterna que 
queremos continuar a construir, 
com distribuição de renda mais 
igualitária, proteção dos menos 
favorecidos e, consequentemen-
te, maior justiça social.
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A PEC (Projeto de Emen-
da à Constituição) 210, 
de 2007, em sua pro-

posta original, pretendia alterar 
os artigos 95 e 128 da Constitui-
ção Federal para que o teto da 
remuneração dos servidores pú-
blicos, dado pela remuneração 
dos ministros do STF (Supremo 
Tribunal Federal), de acordo 
com o inciso XI, do artigo 37, da 
Constituição Federal, pudesse ser 
ultrapassado em até 35%. Essa 
extensão do limite constitucio-
nal abarca o ATS (Adicional por 
Tempo de Serviço) e verbas de 
caráter indenizatório, como diá-
rias, auxílios e representações. 

Aprovada pela Comissão 
de Constituição e Justiça, da Câ-
mara dos Deputados, foi altera-
da pela Comissão Especial que, 
acolhendo emendas apresenta-
das, alterou o projeto inicial para 
abarcar todas as carreiras típicas 
de Estado. O beneficio foi esten-
dido de forma a garantir a valo-

rização da experiência e da 
competência. 

O texto da proposta define 
que as parcelas de caráter inde-
nizatório e o ATS, até o limite de 
35% do valor do subsídio, não 
serão contados para efeito do 
cálculo do limite da remuneração 
dos servidores públicos.

O ATS é a materialização do 
reconhecimento do trabalho de-
senvolvido pelo servidor público 
no decorrer de vários anos e uma 
forma de valorizar a dedicação 
empregada por ele como agente 
público no cumprimento de suas 
funções.

A proposta tem apoio do 
Conselho Nacional de Justiça e 
do Conselho Nacional do Minis-
tério Público. Os dois órgãos de-
fendem a volta do ATS para uma 
maior valorização da experiência 
do servidor. Essa também é a opi-
nião da DEN (Diretoria Executiva 
Nacional), que em audiência pú-
blica na Câmara dos Deputados 
se posicionou favoravelmente à 
ampliação do benefício.

A PEC também garante o di-
reito ao adicional a aposentados 
e pensionistas, uma vez que ele 
será retroativo e respeita o tempo 
já prestado no serviço público.

Subsídio

A introdução da remunera-
ção por subsídios no serviço pú-
blico corrigiu diversas distorções 
existentes. Ela evidenciou o ver-
dadeiro salário pago ao servidor 
que, antes, ficava escondido em 
uma série de componentes de di-
fícil compreensão e pouco trans-
parente. Hoje, os vencimentos 
estão mais uniformizados. 

Mudança proposta pela PEC 210 será estímulo 

ao serviço público
Mas, da maneira como está 

implementado, o subsídio é de 
baixa eficiência, porque não evi-
dencia a experiência adquirida 
e colocada em prática pelo ser-
vidor. Com isso, muitos servido-
res, vislumbrando uma chance 
maior de crescimento, acabam 
atraídos pela iniciativa privada. 
Por outro lado, a distância entre 
a maior e a menor remuneração 
também se traduziu em elemento 
de desestímulo porque a remune-
ração permanecia praticamente 
estagnada. 

No decorrer dos anos, a 
administração pública não de-
senvolveu nenhum instrumento 
de gestão que promovesse um 
incentivo à permanência nos car-
gos. Assim, a motivação do servi-
dor, essencial para que o interes-
se público seja atingido, tem sido 
desprezada sem nenhum equiva-
lente em forma de remuneração.  

A PEC 210/07 será de extre-
ma importância para a garantia 
do nível de excelência dos qua-
dros de pessoal do poder público, 
resgatando um instrumento de 
gestão totalmente isento de qual-
quer caráter subjetivo, sem influ-
ências de ordem política.

Não seria justo que apenas 
os membros da magistratura e 
do Ministério Público fossem 
contemplados com esse bene-
fício. Todas as carreiras de Es-
tado, remuneradas sob a forma 
de subsídio, exercem funções de 
interesse público. 

A PEC 210/07 propõe um 
tratamento isonômico entre as 
carreiras exclusivas de Estado. 
Ao mesmo tempo, dá oportuni-
dade para que os gestores pú-
blicos desenvolvam instrumen-
tos mais eficientes de gestão de 
recursos humanos aplicados ao 
serviço público. 

FO
TO

: W
AS

H
IN

G
TO

N
 r

IB
EI

rO
 (W

rB
K)



Edição 4 - Janeiro/Fevereiro 2010 Integração Página 11

Filiados mais próximos do recebimento

Acordo 

Outra reunião entre direto-
res do Sindicato e representantes 
da AGU foi realizada no dia 1º 
de outubro. Na ocasião, Jair Pe-
rin explicou os termos para um 
possível acordo entre o Sindicato 
e a AGU. Um terceiro encontro 
ocorreu no dia 25 de novembro, 
quando Jair Perin apresentou a 
diretores e advogados do Sin-
dicato a Ordem de Serviço nº 
13/2009 que regulamenta a ce-
lebração de acordos ou transa-
ções em juízo com o objetivo de 
finalizar litígios. 

Na ocasião, o diretor-
adjunto de Assuntos Jurídicos 
Luiz Henrique Behrens Franca 
afirmou que o Sindicato ava-
liaria a Ordem de Serviço para, 
então, levar a possível proposta 
aos filiados exequentes. “É pre-
ciso ver tudo com cuidado, mas, 
levando-se em conta de que se 
trata de uma transação judicial, é 
de se imaginar que, para a AGU 
aceitá-la, será necessário ceder 
em algum ponto”, argumentou.

Ponderações 

Após conversar com os 
advogados responsáveis 
pela ação de exe-
cução e analisar 
todos os prós e 
contras do acor-
do proposto pela 
AGU, a DEN en-
tendeu que ele po-
derá beneficiar par-
te dos filiados cujos 
processos estão mais 
atrasados.

do precatório
Pela proposta, a AGU se 

compromete a deixar de em-
bargar as ações, o que agilizará 
a inscrição em precatórios, mas 
os exequentes que aceitarem o 
acordo terão de abrir mão de 
10% do valor que a AGU en-
tender devido. Também deverão 
assinar o Termo de Renúncia 
em que afirmam abrir mão de 
qualquer outra ação que, por-
ventura, tenham com o mesmo 
objetivo, bem como a Declara-
ção de Responsabilidade, no 
qual declararão não ter recebido, 
administrativa ou judicialmente, 
nenhum valor referente à ação 
da GDAT.

Caso o acordo seja fechado, 
o Sindicato deve disponibilizar, 
até fevereiro, as planilhas com 
os cálculos. A AGU terá 60 dias 
para averiguar os números e o 
mesmo prazo para analisar ques-
tões jurídicas. 

Mesmo após esse trâmite, 
o acordo só será concluído se a 
AGU cumprir, também, o pro-
metido – isto é, descontar, ape-
nas, 10% do valor que ela 

considerar devido, 

Está em fase de negocia-
ção entre a DEN (Dire-
toria Executiva Nacional) 

e a AGU (Advocacia Geral da 
União) a assinatura de um acor-
do que visa a agilizar o paga-
mento dos atrasados da GDAT 
(Gratificação de Desempenho 
de Atividade Tributária) para  
aposentados e pensionistas exe-
quentes da ação.  

Cerca de 1.500 filiados ao 
Sindicato já receberam o preca-
tório da GDAT, mas a maioria 
ainda espera que os processos 
de execução sejam concluídos. 
Apesar de problemas estruturais 
na 15ª Vara da Justiça Federal 
em Brasília, onde tramitam as 
ações de execução, os advoga-
dos vinham conseguindo ins-
crever processos em precatórios, 
com pagamentos realizados em 
2008, 2009 e, agora, em 2010. 

Porém, em meados do ano 
passado, a AGU começou a em-
bargar os precatórios, apesar de 
a planilha dos cálculos ter sido 
feita de acordo com uma meto-
dologia aprovada pela COGRH/
MF (Coordenadoria-Geral de 
Recursos Humanos do Ministé-
rio da Fazenda).

Diretores do Sindicato reu-
niram-se, no dia 11 de setembro 
do ano passado, com o procu-
rador-geral da União substituto, 
Jair José Perin, para tratar do 
assunto.

Na ocasião, ele sugeriu que 
fosse feito um acordo entre o 
Sindicato e a AGU que agilizaria 
a inscrição em precatórios. Pela 
proposta feita por Jair Perin, os 
filiados do Sindifisco teriam que 
abrir mão de algum direito. 

desde, é claro, que este valor 
não apresente disparidades com 
o cálculo feito pelo Sindicato.

“Mesmo com esse desconto, 
acredito que a maioria dos nos-
sos filiados aceitará o acordo, 
pois as perspectivas não eram 
boas, já que a 15ª Vara Federal 
estava demorando muito para 
liberar os processos”, afirma a 
diretora de Assuntos de Apo-
sentadoria e Pensões, Clotilde 
Guimarães. Ela recomendou, 
no entanto, que pessoas prestes 
a receber o precatório devem 
avaliar se interessa o acordo, 
que beneficia, principalmente, 
quem ainda está com o proces-
so muito atrasado.

“O acordo será com a 
AGU, e esta se propõe a agili-
zar o andamento dos processos, 
mas isso não implica necessaria-
mente em efetiva inscrição em 
precatório em 2011, já que a 
15ª Vara está com muitos pro-
blemas, tendo sofrido inspeção  
recentemente. Caso a Vara não 
consiga agilizar o trabalho dela, 
o acordo ficará prejudicado”, 
alertou. 
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Receita oficializa e amplia trabalho com cães no

combate a crimes 

Para o Auditor-Fiscal Marce-
lo Barbosa, que é o primeiro con-
dutor de cão de faro da RFB, a 
formalização e ampliação do tra-
balho com cães devem melhorar 
sensivelmente a atuação da RFB 
no combate ao tráfico ilegal de 
entorpecentes. “A grande mudan-
ça é que, a longo prazo, diminui-
remos as diferenças de atuação 
entre as aduanas brasileiras e es-
trangeiras, com um poder de fis-
calização muito maior graças ao 
trabalho com os cães”, afirma.

Vitória 

A escolha da capital capixa-
ba como sede do Centro Nacional 
K9 deve-se à experiência adquiri-
da neste trabalho na cidade. Há 
cerca de cinco anos, o ex-chefe da 
Nurep (Núcleo de Repressão ao 
Contrabando e ao Descaminho) 
local Auditor-Fiscal Carlos Henri-
que Xavier iniciou a fiscalização 
com o auxílio de cães de faro em 
função do volume de denúncias 

dos canis deve ser feita gradativa-
mente. A RFB ainda não possui 
a quantidade de animais neces-
sária, que devem ser adquiridos 
pela administração ou recebidos 
como doação. Assim que os cães 
forem chegando, eles enfrentarão 
alguns meses de adestramento e 
avaliações em Vitória para que 
seja assegurada a aptidão do ani-
mal para o serviço.

Além disso, haverá também 
a necessidade de treinar os con-
dutores de cada canil. Toda a pre-
paração será feita no CNCF K9. 
O treinamento será feito em duas 
etapas. Na primeira, o candidato 
a condutor fará uma preparação 
básica para aprendizado de co-
mandos e técnicas de relaciona-
mento com o cão. Na segunda 
etapa, o aprendizado é focado 
em atividades avançadas de fisca-
lização e na aproximação do cão 
e condutor. Caso seja aprovado, 
o novo condutor retornará para a 
unidade de origem já com o cão.

de supostas cargas com drogas. 
Os dois primeiros cães, inclusive, 
foram comprados com dinheiro 
do próprio Carlos Henrique. Atu-
almente, o Auditor-Fiscal é um 
dos nomes mais cotados para as-
sumir a chefia do CNFC K9.

As unidades K9 recebem este 
nome em função da sonoridade 
da sigla – cunhada nos Estados 
Unidos durante a primeira guer-
ra mundial. Em inglês, a palavra 
“canine” (canino, em português) 
pode obter a mesma sonoridade 
com a leitura da letra “k” (“kay”) 
seguida do número “9” (nine). 
Por esse motivo e pela larga uti-
lização de cães para diversas fun-
ções, a sigla se popularizou e é co-
mum as unidades que envolvem 
o trabalho com cães receberem 
este nome em diversas partes do 
mundo.

A unidade K9 de Vitória foi 
tema de reportagem publicada 
em março de 2009, no jornal 
Integração.

A RFB (Receita Federal do 
Brasil) formalizou e está 
iniciando a ampliação do 

trabalho com cães farejadores no 
combate à evasão de divisas e ao 
tráfico de drogas. A Portaria RFB 
116/10, publicada na edição do 
dia 27 de janeiro, do DOU (Diá rio 
Oficial da União), criou o CNCF 
K9 (Centro Nacional de Cães de 
Faro da Receita Federal do Brasil) 
e definiu normas de funcionamen-
to para o trabalho. 

O CNCF ficará localizado em 
Vitória (ES), onde, desde 2005, há 
uma experiência em andamento 
com cães. O canil da capital capi-
xaba já treinou duas cadelas que 
estão atuando no Rio de Janeiro 
(RJ) e tem outros três animais tra-
balhando no Espírito Santo – um 
deles está em treinamento e pre-
paração para atuar em Manaus 
(AM).

A capital amazonense é uma 
das cidades que deve receber os 
canis regionais. Além de Manaus, 
Vitória e Rio de Janeiro, a RFB 
programa a instalação de canis 
em outras sete localidades: Belém 
(PA), São Paulo (SP), Santos (SP), 
Campinas (SP), Paranaguá (PR), 
Foz do Iguaçu (PR) e outra em um 
município gaúcho (provavelmente, 
Santa Maria).

De acordo com a portaria, as 
equipes K9 das diversas localidades 
deverão participar de operações de 
prevenção e repressão ao tráfico 
ilícito de entorpecentes e drogas 
afins em zona primária, zona de 
vigilância aduaneira, recintos alfan-
degados e pontos de fronteiras.

Funcionamento 

Cada unidade terá sua pró-
pria equipe de servidores e cães. 
No entanto, a implementação 

Auditor-Fiscal Marcelo Barbosa (ao fundo) faz inspeção em bagagens com ajuda de cão de faro
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Os Centros de Cães de Faro 

- O Centro Nacional de Cães de Faro da receita Federal do Brasil (CNCF K9 rFB) ficará localizado no Nurep (Núcleo de repressão ao 
Contrabando e Descaminho) da 7ª região Fiscal, localizado em Vitória (ES).

- Os Centros de Cães de Faro da rFB (CCF K9 rFB) ficarão vinculados às Direp (Divisões de repressão ao Contrabando e Descaminho) das 
Superintendências da 2ª, 7ª, 8ª e 10ª regiões Fiscais. Também serão instalados centros nos Nurep (Núcleos de repressão ao Contrabando 
e ao Descaminho) de Manaus, Santos, Alfândegas da rFB no aeroporto de Viracopos e no porto de Paranaguá, e na DrF (Delegacia da 
receita Federal) em Foz do Iguaçu.

- O CNFC ficará subordinado à superintendência da 7ª região Fiscal, devendo o superintendente nomear o responsável pelo CNFC.

- Ao Centro Nacional, compete, entre outras atribuições, treinar cães de faro para identificar papel moeda, entorpecentes e drogas afins. 
Também será de responsabilidade do CNFC coordenar e acompanhar a implantação dos centros locais, de acordo com os critérios estabe-
lecidos pela Coana (Coordenação-Geral de Administração Aduaneira), bem como acompanhar o funcionamento desses centros.

- O CNFC contará com suas próprias equipes K9, previamente treinadas, para a execução de operações no âmbito da rFB.

- Os CFC poderão adquirir, receber em doação, manter e treinar, mediante diretrizes do CNFC, os cães de faro.

- A equipe K9 deve participar de operações de prevenção e repressão à lavagem de dinheiro e ao tráfico ilícito de entorpecentes e drogas 
afins em zona primária, zona de vigilância aduaneira, recintos alfandegados e pontos de fronteira, respeitando, no entanto, as competências 
específicas de outros órgãos. 

- A Coana estabelecerá objetivos e metas que, caso não alcançados, poderão acarretar a reciclagem do treinamento das equipes.

- Os entorpecentes e papéis-moeda usados para o treinamento de cães deverão ser guardados em cofres de aço com no mínimo 200 kg, 
mantidos em instalações próprias ou cedidas à rFB, com acesso controlado, dotadas de sistema de vigilância 24 horas por câmera de 
segurança, cujas imagens ficarão gravadas.
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Operação Advento apreende US$ 10,6 milhões, 

segundo balanço parcial 

No final do ano passado, 
a RFB (Receita Federal 
do Brasil) intensificou 

a fiscalização em Foz do Iguaçu 
(PR), principal porta de entrada 
das mercadorias que abastecem 
comércios populares de todo o 
país, com a Operação Advento. 
A ação mobilizou 349 integran-
tes da Receita, entre Auditores-
Fiscais e servidores, e mais de 50 
policiais das Polícias Federal, Ro-
doviária, Militar e da Força Alfa. 

O resultado dessa força-ta-
refa, iniciada em 23 de outubro 
e encerrada em 22 de dezembro, 
foi um total de US$ 10,6 milhões 
em apreensões, sem contar com 
as mercadorias apreendidas no 
interior de veículos que ainda 
estão sendo contabilizadas. O 
foco do trabalho foram hotéis, 
depósitos, estacionamentos, ro-
dovias e zona rural de Foz, Gua-
íra e Cascavel. 

“Teve semana que chega-
mos a ficar 24 horas em uma 
barreira”, relata o chefe da Eva 
(Equipe de Vigilância Aduanei-

ra) 3, Auditor-Fiscal André Fer-
reira. Ele explicou que as barrei-
ras foram montadas em todos os 
horários e quase sempre se con-
tou com apoio de outras forças, 
pois, nas áreas rurais, algumas 
barreiras de caráter momen-
tâneo foram estrategicamente 
montadas. 

“Tudo correu dentro do es-
perado, não tivemos nenhum in-
cidente durante esses meses de 
atuação. Nenhum dano físico ou 
moral a quem participou”, com-
pletou André. Para monitorar 
todo o território alvo da opera-
ção, a RFB, em Foz do Iguaçu, 
contou com apoio logístico de 
dois helicópteros

Carros e outras 
mercadorias

A Operação Advento tam-
bém apreendeu 657 veículos. 
Segundo explicou o chefe da 
Eva 3, houve um aumento de 
apreensões de carros novos de 
passeio. De acordo com ele, os 
contrabandistas financiavam 

modelos novos para transpor-
tar mercadorias, pagavam só a 
primeira parcela do veículo e 
depois destruíam os carros. An-
dré Ferreira também avalia que 
aumentou o número de merca-
dorias transportadas em linhas 
normais de ônibus, em vez de 
linhas de turismo. 

Ainda como resultado da 
ação fiscal, 13.346 volumes de 
mercadorias foram apreendidos. 
Além desse material, foram reti-
rados de circulação mais de 30 
mil comprimidos irregulares, 2,3 
mil ampolas de anabolizantes, 
500 munições, 86,9 quilos de 
maconha, 33,4 quilos de cra-
ck e pequenas quantidades de 
cocaína, haxixe e ácido bóri-
co (utilizado para a diluição da 
cocaína).

Além de veículos, merca-
dorias e armas, outro item no 
topo da lista de apreensões na 
fronteira foram os comprimidos 
de Cytotec. A venda do medi-
camento utilizado para a prática 
de aborto é proibida no Brasil 
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Depósito de veículos apreendidos pela Receita Federal do Brasil, em Foz do Igauçu

“O resultado 
dessa força-
tarefa, iniciada 
em 23 de 
outubro e 
encerrada 
em 22 de 
dezembro, foi 
um total de US$ 
10,6 milhões 
em apreensões”
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Operação Advento apreende US$ 10,6 milhões, 

segundo balanço parcial 
e até mesmo no Paraguai, mas 
isso não impede a proliferação 
do comércio clandestino no país 
vizinho.

 O Cytotec é um dos medi-
camentos campeões na apreen-
são da fronteira, segundo a RFB, 
ao lado do Pramil, usado para 
disfunção erétil. As apreensões 
de Cytotec são comuns na adu-
ana brasileira e nas rodovias. 

A pessoa surpreendida le-
vando Cytotec para o Brasil é 
responsabilizada por infração sa-
nitária e encaminhada à Polícia 
Federal para ser enquadrada no 
crime de importação de medica-
mento de forma ilegal. A pena é 
de 10 a 15 anos de prisão. 

Avaliação 

Apesar de a fiscalização au-
mentar ano a ano, o Auditor-Fis-
cal André Ferreira acredita que 
o aumento no contrabando de 
mercadorias se deve em grande 
parte à oscilação do dólar, que, 
quando cai, impulsiona esse tipo 
de crime.

Os contrabandistas certa-
mente também fazem uma es-
pécie de estimativa do risco a 
que estão submetidos de serem 
flagrados. “Ainda não identifi-
camos o cálculo que eles fazem 
para se arriscar nessa atividade”, 
opina o Auditor. O presidente 
da DS (Delegacia Sindical) do 
Sindifisco Nacional, em Foz do 
Iguaçu, Alfonso Burg, defende 
que sejam feitas cada vez mais 
operações integradas e não só 
em pontos de fronteiras. 

Além disso, alerta para a 
necessidade do treinamento de 
pessoal. Pois, segundo ele, tem 
muita gente escalada para fron-
teira que simplesmente não tem 
preparo, nem gosta do trabalho 

de repressão.
Burg ainda considera im-

prescindível que os Auditores 
tenham direito ao porte osten-
sivo de arma durante as ações 
de repressão. “Claro que todos 
devem ser treinados e habilita-
dos antes. A arma pode não ser 
usada nunca, mas sua presença 
impõe temor e dá segurança ao 
Auditor”.

Outras medidas

Sobre o aumento da cota 
de compra por pessoa, que 
atualmente é de U$ 300, Al-
fonso Burg não acredita que 
seja uma solução para refrear o 
contrabando. “Até porque isso 
desprotegeria o mercado na-
cional”, diz. 

Acerca dos efeitos do Esta-
tuto do Desarmamento, que en-
trou em vigor a partir de 2003, 
ele discorda que tenha sido um 
“tiro no pé”, como argumentam 
aqueles que afirmam que as 
novas regras teriam aumentado 
o comércio paralelo de armas. 
“Quanto ao contrabando de 
armas, deveria ser feito um tra-
balho de inteligência da polícia. 
Também continuo batendo na 
tecla da disseminação da fisca-

lização pelo país inteiro”.
Burg considera ainda que 

a imagem da Receita precisa ser 
melhorada perante a sociedade 
para que os cidadãos se tornem 
aliados. “O Governo deveria fa-
zer campanhas nacionais sobre 
o risco da pirataria e do con-
trabando. Também deveriam 
ser divulgadas as doações das 
mercadorias apreendidas que a 
Receita faz a outros órgãos.”

A educação fiscal também 
seria outra medida necessária, 

segundo Burg, para alterar essa 
visão acerca do trabalho da Re-
ceita, por meio de campanhas 
em escolas, mostrando a des-
vantagem de se comprar mer-
cadorias piratas ou falsificadas. 
“A criança tem a mente aber-
ta. Se ela aprende desde cedo 
quão ruim é consumir esse tipo 
de mercadoria fica mais fácil”, 
acredita.

No quadro abaixo, estão 
discriminadas as apreensões se-
mana a semana:

Período Qt. Volumes Qt. Veículos
23/10 a 31/10/09 2794 117
01/11 a 08/11/09 2876 108
09/11 a 15/11/09 897 63
16/11 a 22/11/09 1492 92
23/11 a 30/11/09 1605 79
01/12 a 06/12/09 446 77
07/12 a 13/12/09 2310 61
14/12 a 22/12/09 926 60

Total 13346 657

Carros rebocados para depósito durante operação da RFB
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Unafisco Saúde
Uma Portaria Conjunta da 

SRH (Secretaria de Recursos Hu-
manos) e da SFO (Secretaria de 
Orçamento Federal) reajustou os 
valores do reembolso do auxílio-
saúde e alterou os critérios de 
pagamento do benefício. Com 
a Portaria, o valor único de R$ 
65,00 para o titular e para cada 
dependente vai variar entre R$ 
72 e R$ 78. O MF (Ministério da 
Fazenda) está estudando as refe-
ridas mudanças para definir os 
procedimentos para o repasse do 
valor reajustado. 

Auxílio-alimentação
O reajuste referente ao auxílio-alimentação dos servidores do Exe-

cutivo, previsto no orçamento 2010, deve ser pago somente em feve-
reiro. O aumento será de 103%. Atualmente, dependendo do estado 
onde o servidor mora, ele recebe R$ 126, R$ 133,19, R$ 143,99 ou 
R$ 161,99 por mês. Com o reajuste, o valor poderá chegar a R$ 330. 
Apesar do aumento, os valores ainda estão muito aquém do que é pago 
pelo Legislativo e Judiciário. 

Ações dos 28,86% 
O Conselho Curador dos 

28,86% definiu em janeiro uma 
agenda de trabalho para os pró-
ximos meses. De acordo com 
o presidente do Conselho, Shi-
guemassa Yamasaki, além da 
visita ao escritório Martorelli & 
Gouveia e ao TRF-5 (Tribunal 
Regional Federal da 5ª Região), 
um membro do conselho per-
manecerá em Brasília. O Sindi-
fisco Nacional está empenhado 
para que o Conselho disponha 
da estrutura necessária ao seu 
funcionamento.

Tira-dúvidas IR
O Sindifisco Nacional fechou pareceria com o jornal “O Dia”, do Rio 

de Janeiro, que tem circulação diária de 100 mil exemplares, para esclare-
cer os leitores sobre a declaração do IRPF (Imposto de Renda Pessoa Físi-
ca). As primeiras orientações foram publicadas na edição on line de 9 de 
janeiro e na versão impressa do dia 10, em que o presidente do Sindicato, 
Pedro Delarue, chamou atenção para fraudes na declaração. 

Mudanças 7ª RF 
O Sindifisco Nacional está atento ao processo de reestruturação 

das unidades da Receita Federal do Brasil na 7ª Região Fiscal e re-
centemente entrou em contato com a superintendente da RF, Audi-
tora-Fiscal Eliana Pólo, para tratar do assunto. O Sindicato se pôs à 
disposição para dialogar com a administração e, juntamente com a 
DS (Delegacia Sindical) Rio de Janeiro, encontrar uma solução para 
o impasse, de forma a esclarecer como se dará todo o processo.

Dirf 2010
A Diretoria Financeira do Sindifisco Nacional enviou, no início 

de janeiro, carta a todas as DS (Delegacias Sindicais) alertando sobre 
o prazo de entrega da DIRF (Declaração do Imposto Retido na Fonte) 
2010. O prazo termina dia 26 de fevereiro. As DS devem preencher 
as informações utilizando o Programa Gerador DIRF 2010, disponí-
vel no site da Receita, e enviá-las a DEN (Diretoria Executiva Nacio-
nal) até o dia 5 de fevereiro.

Precisamos da sua opinião

A sua participação é de extrema importância 
  para o Sindifisco Nacional em suas decisões.

Acesse o site e opine nas enquetes.
 www.sindifisconacional.org.br


