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Os debates sobre a Lei Orgâ-
nica do Fisco têm concentrado boa 
parte da atenção da Classe neste 
primeiro semestre. Em março, a 
DEN (Diretoria Executiva Nacional) 
reiniciou o ciclo de discussões, que 
teve início ainda em 2009, entre os 
Auditores-Fiscais de todo o país. A 
Diretoria, em parceria com as Dele-
gacias Sindicais, promoveu somente 
em março quatro seminários sobre 
o tema.

Em abril, estão marcados ou-
tros cinco seminários para tratar do 
assunto. O evento em Brasília, no 
dia 7 de abril, é um dos mais espe-
rados em função da expectativa de 
alto comparecimento de Auditores-
Fiscais e parlamentares. Confira 
nesta edição, um apanhado dos 
principais temas debatidos durante 
os primeiros debates da LOF neste 
ano.  

“Podemos perfeitamente, antes de 30 de junho, 
aprovar essa proposição (PEC 555/06)”

A Diretoria de Defesa da Justiça 
Fiscal e Seguridade Social do Sindi-
fisco Nacional realizou, nos dias 25 
e 26 de março, a primeira Oficina 
sobre Educação Fiscal do Sindicato. 
O encontro, em Juiz de Fora (MG), 
deu início à série de eventos que a 
Diretoria pretende promover para 
popularizar a Educação Fiscal e o 
PNEF (Programa Nacional de Edu-

Encontros promovem discussão sobre LOF

Diretoria inicia série de oficinas sobre Educação Fiscal
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cação Fiscal). 
No encontro no interior mi-

neiro, Auditores-Fiscais ativos e 
aposentados tiveram dois dias para 
conhecer um pouco mais sobre os 
projetos que estão sendo desenvol-
vidos na área e para discutir sobre a 
contribuição que o Sindicato pode 
oferecer ao programa.

Sindicato obtém, na Justiça, 
vitória importante para solucionar 
caso dos “enfossados”. Por unani-
midade, a 1ª Turma do TRF-1 (Tri-
bunal Regional Federal - 1ª Região) 
reformou a sentença que julgou 
improcedente a ação que propõe 
o reposicionamento dos Auditores-
Fiscais da RFB (Receita Federal 
do Brasil), nomeados após 1999. 
Esse Auditores estavam em exercí-
cio em 28 de maio de 2003 e não 
foram contemplados pelo reenqua-
dramento advindo com a Lei nº 
10.682/2003.

DEN em Ação
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A publicação de três porta-
rias com a regulamenta-
ção das novas carteiras 

funcionais dos Auditores-Fiscais 
da RFB (Receita Federal do Bra-
sil) selou, no dia 26 de março, o 
fim de uma demorada negocia-
ção entre a DEN (Diretoria Exe-
cutiva Nacional) do Sindifisco 
Nacional e a administração da 
Receita. Os avanços que resul-
taram dos acertos entre repre-
sentantes sindicais e administra-
dores se revelam facilmente na 
comparação entre a proposta 
inicial apresentada pela RFB e o 
texto que normatizou a identifi-
cação funcional da categoria. 

Da forma inicialmente pro-
posta pela administração, as no-
vas carteiras seriam um instru-
mento que, em vez de servir para 
fortalecer a identidade da Classe 
como autoridade de Estado legal-
mente constituída, iria se agregar 
ao vasto rol de medidas que, ao 
longo dos últimos dez anos, des-
virtuaram o papel e a importância 
do Auditor-Fiscal junto à socieda-
de. Da maneira como as portarias 
foram publicadas, os novos mo-
delos de identificação se juntam a 
tantas outras ações de resgate da 
autoridade e de valorização do 

Novas carteiras funcionais

Auditor-Fiscal encampadas pelo 
Sindifisco Nacional.

Logo no início das nego-
ciações, os representantes do 
Sindicato se opuseram veemen-
temente à intenção de confeccio-
nar carteiras distintas (uma para 
identificação e outra para o por-
te de arma) e à ideia de imprimir 
cores iguais na documentação 
funcional de Auditores e demais 
servidores da RFB, com apenas 
diferenciações no 
tom. A insistência 
do Sindifisco jun-
to à Receita ga-
rantiu à categoria 
um documento 
único, onde cons-
tará identificação 
e porte de arma 
para aqueles que 
atenderem aos 
requisitos legais, e uma cor di-
ferencial nos documentos – ver-
melho para Auditores e azul para 
servidores. 

As mudanças foram além e 
beneficiaram ainda todos os apo-
sentados, na medida em que as 
portarias também atenderam a 
uma antiga e justa reivindicação 
dos Auditores-Fiscais que atual-
mente não mais ocupam cargo 

efetivo dentro do órgão. Para ter 
acesso às dependências de al-
gum prédio da Receita, aposen-
tados são obrigados até hoje a se 
identificar como qualquer outro 
cidadão estranho à instituição. A 
partir de agora, eles terão cartei-
ra de identificação própria, que 
lhe garantirá acesso sem esse 
tipo de constrangimento.

Além desses itens, é pos-
sível identificar vários outros 

pontos que, se 
implementados, 
trariam relevantes 
prejuízos à Classe: 
ausência da prer-
rogativa do livre 
acesso em insti-
tuições públicas e 
privadas; omissão 
da possibilidade 
de convocar for-

ça pública para o exercício da 
função; utilização do brasão da 
Receita em vez das armas da Re-
pública; e exclusão da estrela da 
Aduana como símbolo de iden-
tificação dos Auditores-Fiscais 
aduaneiros. A disposição de ne-
gociação dos representantes do 
Sindicato foi vital para que todos 
esses pontos fossem alterados 
em benefício da categoria.

valorizam Auditores

“Os representantes 
do Sindicato 
se opuseram 
veementemente 
à intenção de 
confeccionar 
carteiras distintas 
- uma para 
identificação e outra 
para o porte de 
arma.”
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Sindicato ganha ação do

fosso por unanimidade

ANÚNCIO

Sobre a possibilidade de in-
cluir os Auditores-Fiscais da RFB 
egressos da Previdência Social, os 
advogados do escritório Azevedo 
Sette concluíram que não há chan-
ces de a medida prosperar em ju-
ízo. Um dos motivos é o fato de a 
unificação das carreiras ter ocorrido 
em data posterior ao ajuizamento 
da ação. Portanto, os egressos da 
Previdência não eram, na época, 
representados pelo Sindicato autor 
da ação. Outro motivo é o fato de 
o reenquadramento almejado não 
ter por base a Lei 10.682/2003, 
que ensejou o fosso salarial dos en-
tão denominados Auditores-Fiscais 
da Receita Federal.

Porém, os advogados do 
escritório Azevedo Sette, contra-
tado pela Diretoria Executiva Na-
cional em 2009, estão estudando 
uma reestruturação na carreira 
através da Lei 11.356, de 2006. 
“Na hipótese de existir viabilida-
de jurídica que vise a beneficiar 
os colegas egressos da Fenafisp, 
proporemos a medida com o 
mesmo escritório”, detalha o dire-
tor-adjunto de Assuntos Jurídicos 
do Sindifisco Nacional, Wagner 
Vaz. Recentemente, o Azevedo 
Sette também foi credenciado 
na Assistência Jurídica Individual 
para atender aos filiados de todo 
o país em demandas individuais.

O entendimento do TRF foi 
outro. Apesar da decisão favorá-
vel, sua execução provisória es-
barra no disposto no artigo 2B, 
da Lei 9.494/97, uma vez que 
reflete reclassificação e equipara-
ção, circunstâncias taxativamen-
te descritas no dito dispositivo de 
lei. Diante desse novo norte, a 
tendência é que o processo siga 
para o STJ (Superior Tribunal de 
Justiça) e para o STF (Supremo 
Tribunal Federal). Há também a 
chance de que as partes entrem 
em acordo. Outra possibilidade é 
que a AGU não recorra da de-
cisão, antecipando o trânsito em 
julgado favorável.

Por unanimidade, a 1ª Tur-
ma do TRF-1 (Tribunal 
Regional Federal - 1ª Re-

gião) reformou a sentença que 
julgou improcedente a ação que 
propõe o reposicionamento dos 
Auditores-Fiscais da RFB (Re-
ceita Federal do Brasil) nome-
ados após 1999, que estavam 
em exercício em 28 de maio de 
2003 e não foram contemplados 
pelo reenquadramento advindo 
com a Lei nº 10.682/2003 (os 
chamados “enfossados”).

A primeira instância decidiu 
que, em decorrência das dispo-
sições da referida lei, não houve 
quebra da isonomia. 

  
O Unafisco Saúde além de compreender todas as preocupa-
ções do Auditor, é um plano que realmente se importa com o 
que você tem a acrescentar. 
Você pode opinar sobre os rumos do plano, indicar profissionais 
ou estabelecimentos e até participar das assembléias de 
reajuste das mensalidades. 
Entre em contato saiba mais e faça parte do plano que tem 
como seu maior patrimônio a saúde do Auditor-Fiscal.

Ligue: (61) 2103-5200/www.unafiscosaude.org.br
N s

Auditores cuidando da família 
de cada Auditor

Nosso patrimônio é a sua vida.
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da unificação das entidades sin-
dicais representativas da Classe 
(Sindfisps, Fenafisp e Unafisco 
Sindical), existe hoje uma de-
manda muito grande de serviço 
na diretoria. “Foi necessário um 
aumento no número de funcio-
nários”, salientou Gilberto, ao  
falar do incremento de mão-de-
obra com a contratação de mais 
dois funcionários. 

Antes de assumir a diretoria 
de Finanças do Sindifisco Na-
cional, Gilberto foi presidente 
do Sindifiscal/DF, cargo que lhe 
conferia imensa responsabilida-
de. O diretor confessa que assu-
me agora obrigações ainda mais 
complexas, tendo em vista o vo-
lume de atribuições da diretoria. 
“Existem ainda muitos conflitos 
de informações entre o Sindi-

Diretoria de Finanças: responsável por gerir

recursos e despesas do Sindicato

cato e as DS (Delegacias Sindi-
cais). Nós já estamos buscando 
melhorar essa comunicação”, 
destacou o diretor, ao tratar dos 
obstáculos enfrentados para a 
consolidação contábil referente 
à unificação. 

Encontro Contábil

Com o objetivo de sanar 
tais dificuldades, a diretoria pro-
moveu nos dias 10 e 11 de mar-
ço, em Recife (PE), um encontro 
contábil para uniformizar os co-
nhecimentos relacionados a ta-
refas de consolidação financeira 
e contábil e questões estatutárias 
relacionadas às DS e à extinção 
dos Sindifisp (Sindicatos Esta-
duais dos Auditores-Fiscais da 
Receita Federal do Brasil) que 
eram vinculados à Fenafisp. 

Segundo os diretores da 
pasta, a importância do en-
contro foi ter possibilitado aos 
participantes a apresentação 
de sugestões que, de acordo 
com Gilberto, serão discutidas e 
aproveitadas de modo a incre-
mentar as atividades desenvol-
vidas pela diretoria. 

Durante o evento, foram 
apresentadas propostas e su-
gestões para uniformização 
dos procedimentos contábeis e 
financeiros após a unificação. 
Também foi sugerida a reali-
zação de novos encontros que 
permitam a troca de experiên-
cias e de informações e possam 
contribuir para a melhoria do 
desenvolvimento das atividades 
contábeis do Sindifisco Nacio-
nal e das Delegacias Sindicais. 

Alguns dos compromissos da atual Diretoria:
- Otimizar os recursos tecnológicos de modo a agilizar a comunicação contábil entre o Sindicato e 
as DS;  

- Apresentar transparência em relação às finanças da entidade; e 

- Cumprir as obrigações tributárias perante os órgãos de fiscalização competentes. 

Depois de apresentar as 
atribuições da Secretá-
ria-Geral, o Integração 

detalha aos seus leitores as ati-
vidades desenvolvidas pela Di-
retoria de Finanças do Sindifis-
co Nacional. A pasta, que tem 
à frente os Auditores-Fiscais Gil-
berto Magalhães de Carvalho e 
Agnaldo Neri, é responsável por 
gerenciar e fiscalizar os serviços 
de tesouraria da entidade.

Compete ainda à diretoria a 
responsabilidade de zelar pelos 
valores, contratos e convênios 
mais diretamente relacionados 
ao financeiro e também pelos 
demais documentos relativos 
a receitas e despesas do Sindi-
cato, inclusive as referentes aos 
exercícios anteriores. 

Cabe a ela também apre-
sentar mensalmente à DEN 
(Diretoria Executiva Nacional) 
um balancete financeiro com 
os gastos e os recursos anga-
riados, bem como elaborar, em 
conjunto com outras pastas, a 
proposta orçamentária anual da 
entidade.

Os departamentos Finan-
ceiro e de Contabilidade são se-
tores do Sindicato vinculados à 
Diretoria de Finanças. O primei-
ro fica encarregado, entre outras 
coisas, de efetuar lançamentos 
contábeis no Sistema Integrado 
de informação e de realizar pa-
gamentos. Já o contábil analisa 
os processos disponibilizados 
pelo Financeiro, faz a validação 
das contas, dos tributos e das 
contribuições, além de elabo-
rar e acompanhar o orçamento 
anual do Sindifisco, entre outras 
obrigações.   

De acordo com o diretor 
Gilberto Magalhães, em função 



ANÚNCIO

           Lei Orgânica do Fisco
boa para a Sociedade

essencial para o Brasil

Seminário

No dia 07/04/2010 será realizado o Seminário 

Lei Orgânica do Fisco - Boa para a sociedade, 

essencial para o Brasil, no Auditório 

Nereu Ramos -  Congresso Nacional.

Venha participar.

No dia 07/04/2010 será realizado o Seminário 

Lei Orgânica do Fisco - Boa para a sociedade, 

essencial para o Brasil,  no Auditório 

Nereu Ramos -  Congresso  Nac ional .

Venha participar.
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“Podemos perfeitamente, antes de 30 de junho,

mandar a comissão que terá 
este propósito?
Mauro Benevides – Não há dú-
vidas de que se a designação me 
chegar por parte do presidente 
(da Câmara), Michel Temer, para 
presidir a Comissão Especial 
exercerei a tarefa com a preocu-
pação de, respeitadas as normas 
do Regimento Interno da Casa, 
tudo fazer para viabilizar a ini-
ciativa, que terá uma repercus-
são extraordinária, favorecendo 
exatamente um importante seg-
mento da Administração Pública 
brasileira. Aguardo, portanto, 
que essa designação seja defini-
da por quem comanda realmen-
te os destinos da Casa para que 
eu possa, no que me concerne, 
exercer esta atividade com a ce-
leridade possível. Até porque não 
entendo que se mantenha uma 
proposta de emenda à Constitui-
ção relegada a uma tramitação 
modorrenta, que não se ajusta 
aos anseios dos mais de 170 
que subscreveram a emenda e a 
querem ver viabilizada, inserida, 
portanto, na Carta Cidadã – da 
qual me honro de haver sido 
segundo signatário, antecedido 
apenas pelo grande brasileiro 
Ulisses Guimarães. Estou dispos-
to a aceitar a missão e haverei de 
fazê-la dentro daquela mesma 
posição, sempre assumida como 
representante do povo, antes 
no Senado, e agora na Câmara 
dos Deputados. Portanto, quero 
tranquilizar a categoria, que vai 
se favorecer com essa emenda, 
que não permitirei que se pro-
crastine na Comissão Especial 
algo que interessa tão de perto 
a essa carreira que presta rele-
vantes serviços à própria nação 
brasileira. 

aprovar essa proposição”
O deputado federal Mau-

ro Benevides (PMDB/
CE) é um dos mais ex-

perientes parlamentares em atu-
ação na Câmara dos Deputados 
e divide com o deputado Marçal 
Filho (PMDB/MS) as apostas 
para assumir a presidência da 
Comissão Especial que analisará 
a PEC (Proposta de Emenda à 
Constituição) 555/06. A proposta 
prevê a extinção da contribuição 
previdenciária para os servidores 
públicos aposentados e pensio-
nistas. O parlamentar, que está 
no terceiro mandato como depu-
tado federal, além de vereador e 
de deputado estadual no Ceará 
por quatro vezes, foi por duas 
oportunidades senador (tendo 
sido vice-presidente da Consti-
tuinte). Formado em Letras e Ci-
ências Jurídicas e Sociais,  advo-
gado, jornalista e administrador,, 
“Doutor Mauro”, como é chama-
do por colegas parlamentares no 
Congresso Nacional em sinal de 
carinho e respeito, analisa nesta 
entrevista as chances de aprova-
ção da PEC 555/09 e especula 
sobre a velocidade de tramitação 
da matéria após a instalação da 
Comissão Especial. De acordo 
com ele, o texto pode ser aprova-
do ainda este ano. “Uma matéria 
dessa natureza sobrepaira sobre 
interesses menores de partidos 
e, naturalmente, as bancadas 
parlamentares se mobilizarão”, 
sentencia o parlamentar. 

Integração – O senhor é um 
dos deputados da preferência 
de diversas organizações so-
ciais para assumir a presidên-
cia da Comissão Especial que 
analisará a PEC 555/06. O 
senhor estaria disposto a co-
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“Podemos perfeitamente, antes de 30 de junho,

Mauro Benevides
aprovar essa proposição”

Integração – O senhor é um 
homem com larga experiência 
no Congresso Nacional, tanto 
como senador, quanto como 
deputado federal. Com esse 
histórico, o senhor acredita que 
esta Comissão Especial comece 
os trabalhos em breve? 
Mauro Benevides – Natural-
mente, se o presidente Temer de-
sejar, nós podemos fazer isso em 
15 dias. Após a Semana Santa, 
a instalação poderá ocorrer e, 
a partir deste momento, com o 
relator designado, nós abriremos 
o prazo para apresentação de 
emendas, sugestões e, guarda-
das aquelas prescrições que o 
regimento estabelece, nós pode-
mos perfeitamente, antes de 30 
de junho, aprovar essa propo-
sição e, através dela, atender a 
uma iniciativa que tem tido uma 
repercussão muito favorável 
quanto ao segmento diretamen-
te interessado. 

Integração – O senhor acredi-
ta que há chances de aprova-
ção desta proposta de emenda 
à Constituição na Comissão 
Especial?
Mauro Benevides – Em termos 
de Comissão Especial, acredito 
que sim. Agora, a dúvida que 
pode remanescer é se a mobi-
lização a ser feita alcançará o 
quorum de três quintos, como 
prevê a Carta Magna brasileira. 
Isso significa dizer que nós preci-
samos colocar no plenário, pelo 
menos, 370 deputados. Esses 
parlamentares têm de garantir os 
308 votos indispensáveis à acei-
tação de qualquer proposta de 
emenda à lei maior brasileira. 

Integração – E quanto ao restan-
te da tramitação? O senhor vis-
lumbra alguma possibilidade de 
a PEC ser levada para delibera-
ção em Plenário ainda este ano?
Mauro Benevides – Acredito 
que sim, porque a Mesa (Dire-
tora da Câmara) deve, a partir 
das convenções partidárias, em 
maio, estabelecer um critério 
que, anteriormente, se chamava 
“esforço concentrado”, para via-
bilizar a apreciação daquelas ma-
térias relevantes, que não podem 
aguardar um deslinde marcado 
por delongas e protelações que a 
opinião pública inadmitiria.

Integração – E sobre o apoio à 
proposta. O senhor acha que 
a base do governo na Casa 
apoiaria a medida? 
Mauro Benevides – Olha, eu 
não aprofundei meus entendi-
mentos em termos de comporta-
mento da base aliada. Mas uma 
matéria dessa natureza sobre-
paira sobre interesses menores 
de partidos e, naturalmente, as 
bancadas parlamentares se mo-
bilizarão. Até porque, nesse caso, 

PEC 555/06

A PEC 555/06, do ex-deputado Carlos Mota (PSB/MG), revoga o artigo 4º da Emenda Cons-
titucional 41, para eliminar a cobrança de contribuição de aposentados e pensionistas do serviço 
público. A PEC determina ainda a retroação dos efeitos da revogação a 1º de janeiro de 2004.

Tramitação: Apresentada em 22 de junho de 2006, com o fim da legislatura, a proposta foi 
arquivada, mas em 20 de junho de 2007, por intermédio do requerimento 1.199/07, do deputa-
do Arnaldo Faria de Sá (PTB/SP), a matéria foi desarquivada. 

Em 22 de agosto de 2007, Faria de Sá foi designado relator na Comissão de Constituição e 
Justiça da Câmara, tendo seu parecer aprovado em 3 de outubro de 2007. O deputado é um dos 
nomes fortes para assumir a relatoria da matéria também na Comissão Especial. 

Ainda há a necessidade de o presidente da Câmara dos Deputados, Michel Temer (PMDB/SP) 
instalar a Comissão Especial, cujo ato de criação foi assinado em 29 de novembro de 2007 pelo 
então presidente da Casa, Arlindo Chinaglia (PT/SP).

a categoria favorecida exerce 
uma postura de liderança junto 
à sociedade, e isso, além da jus-
teza da causa, é também um ar-
gumento extremamente positivo 
para se viabilizar essa oportuna 
iniciativa. 

Integração – A preocupação 
da categoria, no entanto, é 
no sentido de que a proposta 
de desconto da contribuição 
previdenciária foi do próprio 
governo, em 2004. E ainda te-
mos, no Congresso Nacional, a 
mesa base. Afinal, é o mesmo 
governo.
Mauro Benevides – Perfeita-
mente. Mas nós estamos certos 
de que esses tropeços nós su-
peraremos. Uma proposta de 
emenda constitucional indepen-
de de manifestação do Poder 
Executivo para sua viabilização. 
A PEC não estará submetida ao 
crivo do presidente da Repúbli-
ca. Ela é sim um ato do próprio 
Congresso Nacional, a ser ca-
racterizado com a promulgação 
da emenda pelas duas casas do 
Parlamento brasileiro. 

Integração – Por fim, qual o po-
sicionamento do deputado fede-
ral Mauro Benevides sobre esta 
PEC que acaba com a contri-
buição previdenciária para ser-
vidores públicos aposentados?
Mauro Benevides – Eu real-
mente já me manifestei em pro-
nunciamento na Casa que ocor-
reu, mais ou menos, dois ou três 
meses atrás, e, na oportunidade, 
expressei meu pensamento – é 
em função dele que eu atuarei. 
Evidentemente, como presiden-
te da Comissão, eu me resguar-
daria para comandar o processo 
sem interferir diretamente na 
matéria. Farei isso quando essa 
Proposta de Emenda à Consti-
tuição for encaminhada ao Ple-
nário da Casa para deliberação. 
Neste momento, sim, eu mani-
festarei o meu pensamento com 
mais explicitude e, naturalmente, 
com a coragem com que Deus 
sempre me favoreceu de assumir 
posições independentemente de 
interesses momentâneos, ocasio-
nais, que jamais me conduziram 
como homem público.
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ga do Aeroporto do Recife, Audi-
tor-Fiscal José de Assis Ferraz, os 
deputados federais Roberto Ma-
galhães (DEM/PE) e Paulo Ru-
bem Santiago (PDT/PE), o Au-
ditor-Fiscal e professor de Direito 
Tributário Zenaldo Loibman e o 
procurador da República Paulo 
Olegário, além de representantes 
da DEN e da DS/Recife. 

O presidente do Sindifisco 
Nacional, Pedro Delarue, abriu o 
encontro ressaltando a importân-
cia da aprovação da LOF para 
toda a sociedade. “Para ofere-
cermos ao cidadão a plenitude 
da nossa capacidade de servir, 
precisamos da garantia de que 
não seremos perseguidos e pres-
sionados pelos poderes político e 
econômico”, afirmou Delarue.

No auditório, além de Au-
ditores-Fiscais, estudantes de 
Direito da UFPE (Universidade 
Federal de Pernambuco) e da 
Unicap (Universidade Católica 
de Pernambuco) acompanharam 
atentamente as argumentações. 
Na plateia, também estavam 27 
Auditores-Fiscais que representa-

ram 23 Delegacias Sindicais no 
evento. O painel “Reforma Tri-
butária: Dificuldades e Perspecti-
vas” iniciou o dia de discussões, 
com a participação do deputado 
Roberto Magalhães.

Na segunda parte do Semi-
nário, a Classe ganhou o apoio 
do deputado Paulo Rubem San-
tiago. “Abro aqui um crédito le-
gislativo a favor de vocês. Apesar 
de a nossa bancada ser pequena, 
contem conosco. Seremos linha 
de frente na luta de vocês”, ga-
rantiu o parlamentar. 

O procurador da República 
Paulo Olegário destacou a neces-
sidade de se viabilizar o acesso 
irrestrito dos Auditores-Fiscais a 
informações necessárias à fisca-
lização. “Absurdo é o sigilo fiscal 
para Auditor. A LOF deve corrigir 
isso”, defendeu o procurador. 

De acordo com Olegário, o 
fundamental de uma lei orgânica 
é a solidificação do órgão de Es-
tado. Mas o procurador vê com 
reservas a questão do foro espe-
cial por prerrogativa de função. 
Segundo ele, a ideia pode ser 

documento. Apesar de algumas 
divergências, os participantes de 
todos os debates foram unânimes 
na necessidade de aprovação de 
uma LOF o mais brevemente 
possível. 

Veja a seguir o relato dos 
principais pontos destacados 
durante os eventos ocorridos 
em Recife, Limeira e São Paulo. 
Até o fechamento desta edição 
do Integração, o evento previsto 
para o Rio de Janeiro não havia 
ocorrido. 

Recife 

Na capital pernambucana, 
os debates durante o seminário 
se voltaram para as discussões 
sobre a necessidade de uma re-
forma tributária e sobre a urgên-
cia da conclusão da minuta da 
Lei Orgânica e de seu envio ao 
Congresso Nacional.

Entre os participantes, es-
tavam o delegado-substituto da 
DRJ (Delegacia da Receita Fe-
deral do Brasil de Julgamento) 
Recife, Auditor-Fiscal Manuel de 
Andrade, o inspetor da Alfânde-

Os debates sobre a LOF 
(Lei Orgânica do Fisco) 
têm concentrado boa 

parte da atenção da Classe nes-
te primeiro semestre. No mês de 
março, a DEN (Diretoria Executi-
va Nacional) reiniciou o ciclo de 
discussões entre os Auditores-Fis-
cais de todo o país que começou 
ainda em 2009. A Diretoria, em 
parceria com as DS (Delegacias 
Sindicais), promoveu somente 
no mês de março quatro semi-
nários para tratar da LOF e de 
outros assuntos de interesse do 
Fisco e dos contribuintes – Recife 
(12/3), Limeira (19/3), São Paulo 
(22/3) e Rio de Janeiro (29/3). 

Além da Lei Orgânica, os 
Auditores-Fiscais também discu-
tiram com a sociedade Reforma 
Tributária, arrecadação de tribu-
tos, Aduana e Seguridade Social, 
a organização do Estado brasilei-
ro, entre outros temas. Durante 
os debates, personalidades políti-
cas, procuradores, juízes e repre-
sentantes do Sindicato avaliaram 
a proposta de LOF da categoria 
e apontaram prós e contras do 

Em Recife, além da LOF, Auditores discutem reforma tributária Em Limeira, destinação social dos tributos também é foco do debate
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sobre LOF

mal vista pela sociedade, que tem 
lutado contra isso. “Os senhores 
precisam discutir se é interessante 
levar isso adiante”, aconselhou. 
A autonomia funcional pleiteada 
pelos Auditores também foi con-
siderado ponto sensível por ele, 
que defende apenas a indepen-
dência técnica.

Limeira 

Uma semana após o encon-
tro em Recife, Auditores-Fiscais 
do interior paulista puderam 
acompanhar outro debate sobre 
o tema em Limeira (SP), no dia 
19 de março. O tema do seminá-
rio foi “A Receita Federal Cidadã” 
e, além da LOF, os participantes 
discutiram arrecadação federal e 
aplicação desses valores. 

Entre os participantes, o de-
putado federal Vanderlei Macris 
(PSDB/SP) foi mais um parla-
mentar a declarar apoio à LOF. 
Ele reconheceu a importância do 
assunto e assumiu o compromis-
so de estar ao lado dos Audito-
res na luta pela Lei Orgânica no 
Congresso Nacional. “A socieda-

de clama por uma RFB justa e 
isenta de interferências políticas”, 
afirmou o parlamentar. 

Além de Macris, participa-
ram do encontro o prefeito de Li-
meira, Silvio Félix, o presidente 
da Apafisp (Associação Paulista 
dos Auditores Fiscais da Recei-
ta Federal do Brasil), Ariovaldo 
Cirelo, o supervisor regional do 
IRPF (Imposto de Renda Pessoa 
Física) na 8ª Região Fiscal, Au-
ditor-fiscal Valter Aparecido Ko-
ppe, o procurador da República 
em Piracicaba, Fausto Kosaca 
Kozo, o deputado federal João 
Dado (PDT/SP), o juiz Flávio 
Landi e representantes da DEN 
e da DS/Limeira.

Durante as discussões, o 
deputado federal João Dado 
(PDT/SP) também defendeu a 
Lei Orgânica do Fisco. “Meu 
apoio à LOF é incondicional, 
inclusive sou um dos defensores 
da PEC [Proposta de Emenda 
à Constituição] 186, que deter-
mina a criação de leis orgânicas 
do Fisco para as três esferas de 
governo”, disse.

O juiz Flávio Landi falou 
sobre a experiência da Loman 
(Lei Orgânica da Magistratura 
Nacional). Um dos itens da lei 
prevê a inamovibilidade, ponto 
também defendido pelos Au-
ditores-Fiscais para a LOF. “Já 
tivemos muitos juízes persegui-
dos por suas decisões, por isso 
precisávamos dessa garantia na 
Loman”, explicou Landi, que 
também defendeu a previsão 
para os Auditores.

São Paulo 

Na capital paulista, foi rea-
lizado, em 22 de março, o ter-
ceiro seminário do mês sobre o 
assunto. A novidade foi a trans-
missão online do evento. No en-
contro, Auditores-Fiscais, parla-
mentares e outras autoridades 
discutiram Seguridade Social, 
Aduana e LOF. 

Entre os palestrantes, es-
tavam o superintendente da 8ª 
Região Fiscal, Auditor-Fiscal 
José Guilherme de Vasconce-
los; os deputados federais Ar-
naldo Faria de Sá (PTB/SP), 
Ciro Gomes (PSB/CE) e João 
Dado (PDT/SP); o advogado e 
consultor em Previdência Social 
Wladimir Novaes Martinez; o 
diretor da Derex (Departamen-
to de Relações Internacionais 
e Comércio Exterior) da Fiesp 
(Federação das Indústrias do 
Estado de São Paulo), Roberto 
Giannetti da Fonseca; o profes-
sor de Direito e coordenador 
do NEF (Núcleo de Estudos 
Fiscais) da Escola de Direito de 
São Paulo da Fundação Getúlio 
Vargas, Eurico Marcos Diniz de 
Santi; e o presidente do Fonaca-
te (Fórum Nacional Permanente 
de Carreiras Típicas de Estado), 
José Carlos Cosenzo.

Uma curiosidade sobre o 
seminário ficou por conta da 
participação do senador Paulo 
Paim (PT/SP). Impossibilitado 
de comparecer ao encontro pes-
soalmente, mas bastante em-
penhado nas discussões sobre 
a LOF, o senador enviou um 
vídeo que foi exibido no semi-
nário. Em suas considerações, 
Paim se colocou à disposição 
para promover uma articulação 
em nome da Lei Orgânica no 
Senado Federal e disse não ter 
dúvidas do aumento da arreca-
dação, caso a LOF seja aprova-
da, conferindo independência e 
força à administração tributária.

O pré-candidato à Presidên-
cia, deputado federal Ciro Go-
mes (PSB/CE), mostrou-se bas-
tante informado sobre o tema e 
afirmou ter estudado a minuta. 
Na opinião dele 10% do que leu 
mereciam uma discussão mais 
detalhada. De acordo com Ciro 
Gomes, alguns pontos, como a 
chancela de uma Lei que livre 
totalmente a RFB de ingerên-
cias políticas, não passariam no 
Congresso. “Infelizmente tenho 
que ser realista, mas a política 
devassa tudo. Vocês precisam 
reformular alguns pontos ou a 
lei não passa no Congresso e 
daqui a um ano estaremos, de 
novo, discutindo”, advertiu. 

Ao final do debate, todos os 
painelistas concordaram com a 
necessidade e a importância de 
aprovação de uma Lei Orgâni-
ca do Fisco. Sobre os pontos di-
vergentes, o Sindifisco Nacional 
entende que tais discordâncias 
fazem parte do processo demo-
crático e enriquecem o debate 
do tema, favorecendo a melho-
ria do texto a ser apreciado pelo 
Congresso.
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Em São Paulo, deputado Ciro Gomes faz considerações sobre LOF
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Em observância à decisão do 
STF, a Lei nº. 11.941/09 revogou 
o referido parágrafo.

Com isso, desde a data da 
publicação da nova legislação, o 
PIS e a Cofins a serem pagos tan-
to pelas empresas privadas quanto 
pelos bancos devem incidir sobre 
o faturamento, que é o conjunto 
de receitas advindas da venda de 
bens e prestação de serviços.

Segundo a interpretação da 
Febraban (Federação Brasileira 
dos Bancos), esta base de cálculo 
é o total das receitas advindas da 
prestação dos serviços bancários 
pagos por meio de tarifas, cor-
respondendo a um montante de 
10% a 30% da receita total dos 
bancos.

A PGFN (Procuradoria Ge-
ral da Fazenda Nacional) defende 
a incidência do PIS e da Cofins 
sobre as receitas decorrentes de 
intermediações financeiras, que 
corresponderiam de 70% a 90% 
da receita dos bancos.

Ocorre que a maioria dos 
bancos depositou os valores da 
incidência do PIS e da Cofins so-
bre as receitas das intermediações 
financeiras em juízo e recolheram 
apenas os valores relativos às tari-
fas. Alguns processos ainda aguar-
dam um julgamento definitivo no 
Supremo Tribunal Federal.

De acordo com balanços de 
2008, os três maiores bancos pri-
vados do Brasil deviam um total 
de R$ 11,2 bilhões a serem pagos 

em PIS e Cofins, caso a Justiça 
decida de forma negativa a eles. 
Nesse imbróglio, a primeira que-
da de braço foi ganha pelo Fisco 
em dezembro do ano passado, 
quando o maior banco privado 
do país recolheu aos cofres pú-
blicos um total de R$ 1 bilhão a 
título desses tributos – uma con-
siderável soma que financiará, 
dentre outras coisas, a saúde, a 
previdência social e a assistência 
social dos brasileiros.

Isonomia

A Constituição Federal con-
sagra o princípio da isonomia 
em seu artigo 5º, o qual garante 
que todos serão iguais perante a 
lei sem distinção de qualquer na-
tureza. Em prol dessa igualdade, 
a Constituição garante tratamen-
to desigual para os desiguais, 
criando assim uma justiça para 
que não ocorram privilégios e 
preterimentos. 

No caso dos bancos, a fim de 
garantir a aplicação do princípio 
constitucional basilar da isono-
mia, o PIS e a Cofins devem in-
cidir sobre a intermediação finan-
ceira, que é a principal atividade 
bancária, somada à prestação de 
serviços e não somente sobre essa 
última. 

Assim, seria uma maneira 
de garantir um tratamento iso-
nômico com relação às demais 
empresas. Os bancos apuram lu-
cro elevadíssimo, maior do que a 

Bancos brigam na Justiça para pagar

menos PIS e Cofins
maioria das empresas. Esse lucro 
deve-se principalmente à inter-
mediação financeira. Portanto, a 
base de incidência desses tributos 
não deve ser restringida. Somente 
haverá isonomia, quando os que 
ganharem mais também pagarem 
proporcionalmente mais em suas 
obrigações tributárias. 

As decisões judiciais profe-
ridas até o momento são diver-
gentes, porém a interpretação é 
de que as liminares concedidas 
nos processos não são específicas 
para os bancos, corroborando a 
ideia de que eles possam ser co-
brados com base no total de suas 
receitas.

O PIS e a Cofins são contri-
buições sociais de extrema impor-
tância. Os empresários de médio 
e grande porte que as recolhem 
cumprem seu papel quanto à res-
ponsabilidade social. Na medida 
em que buscam reduzir o valor a 
recolher, os bancos tentam fugir 
de tal obrigação.

O Sindifisco Nacional enten-
de que a incidência do PIS e da 
Cofins sobre o resultado mais am-
plo da atividade bancária garante 
às demais empresas tributadas um 
tratamento isonômico constitucio-
nalmente garantido, reforçando 
o papel social das contribuições. 
Esse fato constitui-se também 
num fator de justiça fiscal ao tra-
zer para a sua base de tributação 
um segmento importante da ri-
queza nacional. 

Alguns bancos discutem há 
cerca de cinco anos na 
Justiça a base de cálculo 

para o pagamento do PIS (Pro-
grama de Integração Social) e da 
Cofins (Contribuição para Finan-
ciamento da Seguridade Social) 
com vistas a uma redução da sua 
carga tributária.

A questão se arrasta desde 
2005, quando o STF (Supremo 
Tribunal Federal) julgou inconsti-
tucionais trechos da Lei 9.718/98, 
que ampliava a base de cálculo 
dos dois tributos. Com a decisão, 
o Supremo determinou que o PIS 
e a Cofins fossem recolhidos so-
mente sobre o faturamento das 
empresas, ou seja, sobre todas 
as receitas relacionadas as suas 
atividades-fim.

De acordo com o parágra-
fo 1º, artigo 3º, da referida lei, a 
base de cálculo era auferida con-
forme a totalidade das receitas 
percebidas pela pessoa jurídica, 
compreendendo as receitas ope-
racionais, sendo irrelevante o tipo 
de atividade por ela exercida e a 
classificação contábil adotada. 

Quando o STF decidiu pela 
inconstitucionalidade desse pará-
grafo, tal decisão beneficiou ape-
nas os contribuintes que aciona-
ram de forma recursal a Suprema 
Corte, vez que a declaração de 
inconstitucionalidade ocorreu em 
um julgamento de Recurso Extra-
ordinário e não em sede de Ação 
Direta de Inconstitucionalidade. 
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PEC 555: instalação da Comissão Especial sela mais

Articulação

Entre a criação do colegiado 
e sua instalação, o Sindifisco Na-
cional, em conjunto com outras 
entidades, desenvolveu um inten-
so e constante trabalho junto aos 
deputados para que a Comissão 
responsável por analisar o mérito 
da proposta fosse, finalmente, ins-
talada. A estratégia era mobilizar 
parlamentares – sobretudo as li-
deranças dos partidos – para que, 
convencidos da relevância do 
tema, pressionassem o deputado 
Michel Temer a assinar o ato de 
instalação.

Semanas antes da formaliza-
ção do ato, o trabalho se intensifi-
cou nos corredores da Câmara e 
nos gabinetes de deputados, ex-
cedendo, inclusive, os limites do 
parlamento. Nesse contexto, um 
fato pontual dessa mobilização 
merece destaque. A assinatura 
se deu exatamente uma semana 
depois de o presidente do Sindi-
fisco Nacional, Pedro Delarue, e 
de o diretor de Assuntos Parla-
mentares, Geraldo Secundino, 
acompanhados de representantes 

uma vitória da Classe 

de diversas entidades, levarem o 
pleito diretamente ao presidente 
da República em exercício José 
de Alencar.

Após os esclarecimentos, 
José de Alencar entrou imedia-
tamente em contato com o presi-
dente da Câmara dos Deputados 
para se informar sobre a situação 
da PEC 555/06 e quais as pers-
pectivas acerca do trâmite da 
proposta.

Dias antes desse encontro, 
em 11 de março, as entidades 
também foram recebidas pelo lí-
der do governo na Câmara, de-
putado Cândido Vaccarezza (PT/
SP). Em audiência solicitada pelo 
Sindicato, com a participação de 
dirigentes de outras entidades do 
Fisco, Vaccarezza se comprome-
teu a entregar pessoalmente um 
documento a Michel Temer, ofi-
cializando, em nome do governo, 
a solicitação de instalação da Co-
missão Especial. 

Nas inúmeras audiências 
com outros deputados, muitas 
delas promovidas pelo Sindifis-
co Nacional, os parlamentares 
demonstraram interesse na insta-
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lação da Comissão Especial, e a 
maioria se comprometeu a inter-
vir junto às lideranças da Câmara 
e do Senado no sentido de dar ce-
leridade à discussão da matéria.

Pelo Sindifisco Nacional, os 
diretores João Santos, Geraldo 
Secundino e Eduardo Artur Ne-
ves Moreira foram os responsá-
veis nessa reta final pela coorde-
nação dos grupos de Auditores 
que contataram todos os líderes 
partidários e centenas de outros 
deputados em prol da instalação 
da Comissão.

Mais uma etapa desse pro-
cesso foi vencida. Primeiro foi a 
admissibilidade da matéria na 
CCJC, depois a criação da Co-
missão e a indicação de seus 
membros. Mais recentemente 
ocorreu sua instalação, que selou 
uma relevante vitória de todos os 
servidores públicos federais. 

Daqui para frente, o Sindifis-
co Nacional continuará acompa-
nhando toda a tramitação da ma-
téria na Comissão e mobilizando 
esforços para garantir o consenso 
necessário quando ela for envia-
da ao plenário. 

Um trabalho de mais de 
dois anos de várias enti-
dades representativas de 

servidores públicos federais – in-
clusive, do Sindifisco Nacional 
– teve o desfecho que aposenta-
dos e pensionistas de todo o país 
aguardavam ansiosamente. Na 
noite de 23 de março, o presiden-
te da Câmara dos Deputados, Mi-
chel Temer (PMDB/SP), assinou 
o ato de instalação da Comissão 
Especial que discutirá a PEC 
555/06. 

A proposta já havia recebi-
do, em agosto de 2007, parecer 
favorável do relator da matéria na 
CCJC (Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania), deputado 
Arnaldo Faria de Sá (PTB/SP), 
que referendou a legalidade do 
pleito. A PEC 555/06 propõe a re-
vogação do artigo 4º da Emenda 
Constitucional 41, que estabelece 
a cobrança de contribuição previ-
denciária sobre aposentadorias e 
pensões. Agora, a Comissão Espe-
cial irá avaliar o mérito do tema. 

A Comissão havia sido cria-
da em 29 de novembro de 2007, 
pelo então presidente da Câmara, 
deputado Arlindo Chinaglia (PT/
SP), e a indicação de seus mem-
bros havia sido feita pelas lide-
ranças partidárias. Mas seu pleno 
funcionamento ficou sob a depen-
dência de um outro ato formal da 
presidência da Casa, autorizando 
sua instalação – o que demorou 
exatos 28 meses.

Até o fechamento desta edi-
ção do jornal Integração, a pri-
meira reunião dos membros da 
Comissão não havia ocorrido. 
Nesse primeiro encontro, serão 
eleitos presidente do colegiado 
e relator da matéria. A partir de 
então, serão contadas 40 sessões 
ordinárias para que o relator da 
comissão apresente seu parecer.

Geraldo Secundino e Pedro Delarue, do Sindifisco Nacional, ao lado do presidente em exercício José de Alencar
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Educação Fiscal é aposta em sociedade com mais

justiça fiscal e social

lotto Alves, o resultado obtido 
no evento realizado no interior 
mineiro é um bom indicativo 
do acerto na iniciativa. “Pelo 
que pudemos observar em Juiz 
de Fora, pelo engajamento dos 
Auditores nos trabalhos da ofi-
cina, temos muita segurança de 
que o projeto alcançará seus 
objetivos”, afirmou. 

A troca de experiências 
promovida pela oficina também 
foi um dos destaques do even-
to. Além dos participantes que, 
pela primeira vez, entraram em 
contato mais diretamente com 
o tema, marcaram presença no 
encontro Auditores-Fiscais que 
atuam com a temática há bas-
tante tempo, o que facilitou o 
intercâmbio de informações. 

O diretor-adjunto da pasta, 
Rogério Calil, credita o sucesso 
da primeira oficina ao empe-
nho demonstrado pelos parti-

A Diretoria de Defesa da 
Justiça Fiscal e Seguri-
dade Social do Sindifis-

co Nacional realizou, nos dias 
25 e 26 de março, a primeira 
Oficina sobre Educação Fiscal 
do Sindicato. O encontro foi 
em Juiz de Fora (MG) e deu iní-
cio à série de eventos que a Di-
retoria pretende promover para 
popularizar a Educação Fiscal e 
o PNEF (Programa Nacional de 
Educação Fiscal). 

Durante os dois dias de en-
contro, Auditores-Fiscais ativos 
e aposentados conheceram um 
pouco mais sobre os projetos 
que estão sendo desenvolvi-
dos na área e discutiram sobre 
a contribuição que o Sindicato 
pode oferecer ao programa. 

Na opinião da diretora de 
Defesa da Justiça Fiscal e da 
Seguridade Social do Sindifis-
co Nacional, Maria Amália Po-

cipantes. “O trabalho foi muito 
produtivo. Os colegas foram ex-
tremamente participativos e dis-
ciplinados. Por isso, houve uma 
produção muito interessante de 
conteúdo, que será, posterior-
mente, somado aos das próxi-
mas oficinas”, destacou Calil.

Oficinas, como a realiza-
da no interior de Minas Gerais, 
fazem parte de um esforço em-
preendido pela DEN (Diretoria 
Executiva Nacional) em levar a 
Educação Fiscal para o maior 
número de pessoas possível e 
para auxiliar os filiados inte-
ressados em contribuir com a 
iniciativa de ampliar o conhe-
cimento da sociedade sobre o 
assunto. A DEN acredita que é 
por meio de ações voltadas à 
Educação Fiscal que será possí-
vel moldar um país mais cons-
ciente e justo no que diz respei-
to à política fiscal nacional. Por 

“A DEN 
acredita que 
é por meio de 
ações voltadas 
à Educação 
Fiscal que será 
possível moldar 
um país mais 
consciente e 
justo.”



Edição 6 - Abril 2010 Integração Página 13

ANÚNCIO

esse motivo, o Sindicato tem 
apoiado diversas atividades 
nesse sentido. 

Até o presente momento, 
estão confirmadas oficinas em 
São José do Rio Preto e Goi-
ânia. As datas ainda estão em 
aberto e serão informadas as-
sim que o calendário estiver 
definido.

Parceria

Em dezembro do ano pas-
sado, o Sindifisco Nacional, 
assinou um termo de coopera-
ção técnica com a Esaf (Esco-
la Superior de Administração 
Fazendária) com o objetivo de 
disseminar ações do PNEF. O 
termo de cooperação prevê, 
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.

Além das oficinas, organi-
zadas a partir do termo de co-
operação, a ideia da Diretoria 
é incentivar, posteriormente, a 
implementação de projetos de 
controle social nos municípios 
brasileiros, a partir das Delega-
cias Sindicais e representações 
do Sindifisco Nacional em todo 
o país. O Observatório Social 
de Maringá é um dos modelos 
que poderão ser utilizados. O 
projeto é liderado pelo Auditor-
Fiscal Décio Rui Pialarissi e foi 
premiado no ano passado pela 
Cepal, a Comissão Econômica 
da ONU (Organização das Na-
ções Unidas) para a América 
Latina e o Caribe. 

O projeto do Auditor-Fis-
cal foi criado em 2006, quando 
Décio era delegado da Receita 

Federal do Brasil em Maringá. 
Graças a reuniões, debates e 
iniciativas de educação fiscal 
com a sociedade, o Observa-
tório promoveu mudanças na 
forma de realizar licitações no 
município. A sociedade passou 
a buscar mais transparência e 
passou a acompanhar todas 
as etapas do processo. O resul-
tado foi uma economia milio-
nária nas contas públicas que 
permitiu elevar investimentos 
em setores como educação e 
saúde. 

Resultados como esses são 
a prova de que iniciativas vol-
tadas para a Educação Fiscal 
podem ser muito proveitosas 
para o país e podem auxiliar 
na luta por uma sociedade com 
mais justiça e igualdade social. 

Concurso

Para quem se interessar 

com a possibilidade de atuar 
em projetos desta natureza, vale 
a pena lembrar que terminam 
neste mês de abril as inscrições 
para o “Concurso Prêmio Esaf 
de Monografias em Educação 
Fiscal e Financeira”. As inscri-
ções são gratuitas.  

As três melhores propostas 
serão premiadas com valores 
entre R$ 5 mil e R$ 20 mil. Po-
dem concorrer trabalhos pro-
duzidos por candidatos com, 
no mínimo, curso de graduação 
concluído e que apresentem 
apenas uma monografia, com 
foco em um dos dois temas 
previstos: “Promoção da Ci-
dadania Fiscal e Financeira” e 
“Gestão Pública e Controle So-
cial”. Quem tiver interesse em 
participar deve acessar o site 
www.esaf.fazenda.gov.br, no 
link Prêmios, e clicar no item 
“Prêmio Esaf”. 
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Objetivo da operação é manter 
Auditores-Fiscais permanente-
mente fiscalizando a empresa 
durante vários dias seguidos

Regime Especial de Fiscalização: sonegador contumaz 

A RFB (Receita Federal do 
Brasil) iniciou no mês de 
março operações com 

foco em grandes contribuintes 
que apresentaram fortes indí-
cios de sonegação fiscal. Os al-
vos serão empresas que, de for-
ma reiterada, vêm infringindo a 
legislação tributária, deixando 
de recolher tributos como o PIS 
(Programa de Integração So-
cial), Cofins (Contribuição para 
o Financiamento da Seguridade 
Social) e CSLL (Contribuição 
Social sobre o Lucro Líquido). A 
ação dos Auditores-Fiscais, que 
partiu de uma determinação do 
secretário da RFB (Receita Fe-
deral do Brasil), Auditor-Fiscal 
Otacílio Cartaxo, tem como base 
o Regime Especial de Fiscaliza-
ção – o chamado REF – defini-
do na IN (Instrução Normativa) 
nº 979. 

Essa é a primeira vez que o 
Regime Especial de Fiscalização 
está sendo aplicado pela RFB 

no país e o alvo inicial da ope-
ração, em Brasília, é a rede de 
supermercados Tático, de pro-
priedade do empresário e polí-
tico José Fuscaldi Cesilio. Com 
lojas localizadas na periferia de 
Brasília, a rede foi escolhida por 
ser frequentemente autuada pela 
Receita, devido à reincidência 
em infrações à legislação tributá-
ria. Diariamente, desde o dia 15 
de março, 35 Auditores-Fiscais 
se revezam na loja localizada em 
Ceilândia, uma das regiões ad-
ministrativas do Distrito Federal, 
fiscalizando a entrada e a saída 
de mercadorias no local. 

O supervisor da operação, 
Auditor-Fiscal José Nilson de 
Oliveira, explica que, de acordo 
com IN 979, “existe a necessida-
de de fiscalização ininterrupta no 
estabelecimento, com a presença 
física permanente de Auditores-
Fiscais”. Por isso, foi escalada 
uma equipe de servidores que se 
revezam em turnos que variam 

de seis a quatro horas por dia. 
“São dois turnos de seis horas 
e um de quatro, sempre com a 
presença de quatro Auditores em 
cada turno”, destaca Nilson. Os 
Auditores-Fiscais também foram 
escalados para trabalhar nos fins 
de semana e os turnos estão divi-
didos em manhã (de 8 às 13) tar-
de (de 13 às 18) e noite (de 18 às 
22), de modo a realizar uma fis-
calização contínua durante todo 
o período de funcionamento do 
supermercado.   

Procedimentos

Segundo o coordenador-
geral de fiscalização da RFB, Au-
ditor-Fiscal Antônio Zomer, assim 
como em todas as atividades de-
senvolvias pela Classe, durante o 
Regime Especial, o Auditor exer-
ce um papel de fundamental re-
levância, uma vez que desempe-
nha a tarefa de impedir qualquer 
tipo de sonegação. “A única di-
ferença é que em uma operação 
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Regime Especial de Fiscalização: sonegador contumaz 

na mira da RFB 
normal o Auditor vai até a em-
presa para fiscalizar o passado, já 
no Regime Especial ele fiscaliza o 
presente”, ressaltou. 

Segundo Zomer, é uma 
medida cautelar fiscal que im-
pede que o contribuinte dispo-
nha livremente de seus bens. 
“Por isso, trata-se de um regime 
muito mais rigoroso em relação 
aos procedimentos comuns. É 
um regime de exceção e tende a 
ser bastante restrito”, enfatizou 
Zomer.  

Ainda de acordo com ele, 
cabe ao Auditor-Fiscal elaborar 
proposta de medida cautelar fis-
cal que vise à aplicação do REF. 
Tomada à iniciativa, a proposta 
é apresentada ao chefe de fis-
calização que fica encarregado 
de apresentar parecer favorá-
vel. A proposta também precisa 
ser aprovada pelo Delegado da 
unidade da RFB de lotação do 
Auditor e, por fim, pelo supe-
rintendente da Região Fiscal. 

Trata-se de um trabalho 
que requer muita cautela e 
agilidade por parte do Auditor-
Fiscal, visto que são utilizados 
procedimentos mais rigorosos 
destinados a um tipo de con-
tribuinte diferenciado. “São 
grandes devedores de tributos, 
frequentemente autuados pela 
RFB. Entretanto, persistem em 
cometer irregularidades”, ob-
servou o coordenador.  

Presença Fiscal

No caso da aplicação do REF 
no supermercado em Brasília, o 
acompanhamento de entrada e 
saída de mercadorias feito pelos 
Auditores se baseou na conferên-
cia de notas fiscais e na observa-
ção de algum tipo de transação 
suspeita, como comercialização 
de mercadorias de procedência 

suspeita, entre outros tipos de 
irregularidades. 

A equipe também fez um le-
vantamento de todo o faturamen-
to da empresa desde o ano de 
2007 até os dias de hoje, a partir 
da leitura dos cupons fiscais emi-
tidos pelas máquinas ECB (Emis-
sora de Cupom Fiscal). Trata-se 
do controle especial da impressão 
e emissão de documentos comer-
ciais e fiscais e da movimentação 
financeira da empresa. Esse con-
trole foi realizado com o apoio da 
Secretaria de Fazenda do Distrito 
Federal, que também participou 
da operação, juntamente com a 
PGFN (Procuradoria-Geral da 
Fazenda Nacional) e a PF (Policia 
Federal). 

Além dos 35 Auditores-
Fiscais, participaram da ope-
ração oito fiscais da Secretaria 
de Fazenda do DF, três procura-
dores e agentes da PF, que fica-
ram de prontidão para atuar em 
caso de resistência por parte do 
contribuinte.    

A previsão de permanência 
dos Auditores no supermercado 
Tatico é de 15 a 31 dias, poden-
do haver prorrogação. O super-
visor da operação, Auditor-Fiscal 
José Nilson, lembra que se trata 
de uma fiscalização demorada 
e profunda, que visa ao comba-
te da sonegação de impostos, 
bem como irregularidades no 
recolhimento de contribuições 
previdenciárias.  

Se for constatada a ocorrên-
cia de crime contra a ordem tri-
butária, a empresa será autuada 
e multada tanto pela RFB, como 
pela Secretaria de Fazenda do 
Distrito Federal. A multa aplica-
da pelo órgão federal é de 150% 
sobre o valor original do tributo, 
conforme prevê o artigo 33 da 
Lei 9.430. 

Auditor-Fiscal confere entrada de mercadorias em supermercado do DF
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Hipóteses para aplicação do REF 

De acordo com o artigo 33 da Lei 9.430/06, a Secretaria da Re-
ceita Federal pode determinar regime especial para cumprimento 
de obrigações, pelo sujeito passivo, nas seguintes hipóteses:

I - embaraço à fiscalização, caracterizado pela negativa não jus-
tificada de exibição de livros e documentos em que se assente a 
escrituração das atividades do sujeito passivo, bem como pelo não 
fornecimento de informações sobre bens, movimentação financei-
ra, negócio ou atividade, próprios ou de terceiros, quando intima-
do, e demais hipóteses que autorizam a requisição do auxílio da 
força pública, nos termos do art. 200 da Lei nº  5.172, de 25 de 
outubro de 1966;

II - resistência à fiscalização, caracterizada pela negativa de aces-
so ao estabelecimento, ao domicílio fiscal ou a qualquer outro 
local onde se desenvolvam as atividades do sujeito passivo, ou se 
encontrem bens de sua posse ou propriedade;

III - evidências de que a pessoa jurídica esteja constituída por inter-
postas pessoas que não sejam os verdadeiros sócios ou acionistas, 
ou o titular, no caso de firma individual;

IV - realização de operações sujeitas à incidência tributária, sem a 
devida inscrição no cadastro de contribuintes apropriado;

V - prática reiterada de infração da legislação tributária;

VI - comercialização de mercadorias com evidências de contra-
bando ou descaminho;

VII - incidência em conduta que enseje representação criminal, 
nos termos da legislação que rege os crimes contra a ordem 
tributária.



IntegraçãoPágina 16 Edição 6 - Abril 2010

Banco de permutas
O banco de permutas pas-

sou por uma atualização em 17 
de março e os Auditores-Fiscais 
que ainda têm interesse de mu-
dar de lotação devem reinscrever 
suas intenções no site do Sindifis-
co. A atualização foi necessária já 
que muitos Auditores mudaram 
de lotação por motivos diversos 
(concurso de remoção, remoções 
de ofício e permutas). A partir de 
agora, as inscrições terão valida-
de de seis meses.

Dia de Mobilização
A Classe marcou presença em diversas atividades relacionadas ao 

Dia Nacional de Mobilização, em 18 de março. Os destaques ficaram 
para a paralisação de duas horas realizada em Belém e para as mobili-
zações em São Paulo e no Rio de Janeiro. Em São Paulo, cerca de 300 
Auditores aderiram às atividades de protesto e, na capital fluminense, 
196 Auditores participaram das atividades.

Jurídico Atuante 
A Diretoria de Assuntos 

Jurídicos do Sindifisco Nacio-
nal realizou em março dois dias 
de encontros com presidentes 
e filiados das DS (Delegacias 
Sindicais) do Rio Grande do 
Sul. A visita foi parte do calen-
dário de reuniões do projeto 
“Jurídico Atuante”, que tem o 
objetivo de aproximar o Jurí-
dico das bases e de promover 
a troca de informações sobre 
ações que tramitam nas diver-
sas localidades.

Encontro Contábil
A DEN (Diretoria Executiva Nacional) realizou no início de março 

o primeiro Encontro Contábil e Financeiro do Sindicato, em Recife (PE). 
O evento auxiliou as DS (Delegacias Sindicais) a unificar conhecimentos 
relacionados à consolidação financeira e contábil e os referentes a ques-
tões estatutárias das DS e à extinção dos sindicatos vinculados à Fenafisp 
(Federação Nacional dos Auditores-Fiscais da RFB).

Descontos  
A DEN (Diretoria Executiva Nacional) relembra aos filiados que 

constarão no contracheque referência abril/2010 os últimos descontos 
do ano referentes ao Fundo da LOF (Lei Orgânica do Fisco) para ati-
vos, aposentados e pensionistas. No caso dos exequentes na ação dos 
28,86%, será descontada a última parte da parcela anual de recompo-
sição do Fundo dos 28,86%.

A Diretoria Executiva Nacional enviou, no dia 19 de março, car-
tas para os filiados oriundos da ex-Fenafisp, inclusive aposentados e 
pensionistas, para facilitar o recadastramento de todos eles junto ao 
Sindifisco Nacional. O filiado deve preencher a ficha contida na corres-
pondência, anexar contracheque e cópia da identidade, e enviar todo 
o material para o Sindicato, pela carta-resposta, ou entregá-lo em sua 
Delegacia Sindical. 

Precisamos da sua opinião

A sua participação é de extrema importância 
  para construirmos um Sindicato 
     que represente os seus ideais.

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

Recadastramento


