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O Sindifisco Nacional, após 
intenso e exaustivo processo de 
negociação com a Cogep (Co-
ordenação Geral de Gestão de 
Pessoas), garantiu aos Audito-
res-Fiscais da RFB (Receita Fe-
deral do Brasil) uma série de 
conquistas relacionadas à identi-
ficação funcional dos Auditores-
Fiscais ativos e aposentados. A 
utilização das novas carteiras 
depende agora da conclusão dos 
trâmites burocráticos, que envol-
vem, inclusive, licitação antes da 

“Nossa expectativa é que até julho possamos 
apreciar o relatório”

O seminário “Lei Orgânica do 
Fisco: boa para a sociedade, essen-
cial para o Brasil”, ocorrido no últi-
mo dia 7 de abril, na Câmara dos 
Deputados, referendou todo o tra-
balho realizado pela DEN (Diretoria 
Executiva Nacional) do Sindifisco 
Nacional junto ao Parlamento no 
sentido de explicar a deputados e 
senadores a relevância da LOF (Lei 
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Orgânica do Fisco). A aprovação da 
Lei Orgânica para a composição de 
um Estado forte, independente e 
comprometido com a justiça social 
e tributária foi unanimidade entre os 
parlamentares que discursaram para 
um público de mais de 600 pessoas. 
Ao todo, 50 deputados e senadores 
compareceram ao evento. 

O Departamento de Assuntos 
Jurídicos do Sindicato Nacional por 
meio do Escritório de advocacia 
Azevedo Sette, que tem vasta expe-
riência em Direito Administrativo, 
ajuizou no início de abril, nova ação 
dos anuênios. O escritório também 
patrocina a ação do “Fosso Sala-
rial”, que recentemente obteve ga-
nho de causa em segundo grau. 

DEN em Ação

Novas carteiras funcionais 
  reforçam prerrogativas de Auditores

produção do material pela Casa 
da Moeda. Um dos ganhos mais 
relevantes para os Auditores foi 
a garantia de um documento 
único, onde constará a identifi-
cação profissional e o porte de 
arma (para quem preencher os 
requisitos legais), diferentemen-
te do que propôs a administra-

ção no início das negociações. 
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A administração da RFB 
(Receita Federal do Bra-
sil), após uma posterga-

ção que durou quase três me-
ses, entregou à apreciação das 
entidades, no dia 19 de abril, a 
minuta de LOF (Lei Orgânica do 
Fisco). A DEN (Diretoria Execu-
tiva Nacional), ao analisar os 59 
artigos do texto, identificou uma 
série de consideráveis avanços na 
proposta, mas também apontou 
outros tantos itens que ainda pre-
cisam ser melhorados, a fim de 
construir uma LOF que possa, de 
fato, ser considerada da Receita 
Federal do Brasil. 

 No rol de conquistas, a Di-
retoria destacou, por exemplo, a 
previsão expressa da instituição 
RFB como órgão de caráter per-
manente; o reconhecimento ex-
plícito de que o Auditor-Fiscal é a 
autoridade fiscal da RFB; a inau-
guração da regulamentação, em 
lei, da precedência constitucio-
nal da Recita e das autoridades 
fiscais; a prerrogativa de prisão 
especial; a garantia da paridade 
entre ativos, aposentados e pen-
sionistas; a vedação de que pes-
soa estranha ao cargo efetivo de 
Auditor-Fiscal exerça funções de 
administração da RFB, além de 

Por uma LOF da Receita 

outros avanços. 
Como equívocos a serem 

sanados, a DEN pontuou a ma-
nutenção do instituto do acesso 
imotivado; a permanência das 
atribuições do Auditor apenas 
como privativas e não exclusivas; 
a necessidade de separar definiti-
vamente os cargos que hoje com-
põem a carreira Auditoria Fiscal.

Além desses pontos, outros 
ainda merecem ser alterados: 
prever para o Auditor a garantia 
da autonomia e da independên-
cia funcional; adequar a previ-
são do Auditor como “membro” 
e órgão, não tão-somente como 
autoridade; estabelecer a reserva 
do cargo de secretário da RFB 
para Auditor-Fiscal; definir a es-
colha do secretário por meio de 
lista tríplice; e redefinir o processo 
disciplinar.  

Todos esses pontos a serem 
alterados constam na proposta 
de substitutivo apresentado pela 
DEN durante a reunião do CDS 
(Conselho de Delegados Sindi-
cais), ocorrida nos dias 3, 4 e 5 de 
maio, em São Paulo. Por 40 votos 
a favor, 24 contra e duas absten-
ções, os delegados acataram um 
texto-base de substitutivo à minu-
ta.  Além disso, apresentaram ou-

tras 165 propostas de emenda.
A ideia agora é que, a partir 

da aprovação de cada um des-
ses pontos pelos Auditores em 
Assembleia Nacional, a DEN vai 
negociá-los em todas as instân-
cias pelas quais a LOF ainda vai 
passar, incluindo sua tramitação 
no Congresso Nacional. Até o 
final desta edição, a Assembleia 
que trataria de todas essas ques-
tões não havia sido realizada. To-
dos os resultados indicados pela 
Assembleia serão seguidos pela 
DEN. 

O entendimento da Dire-
toria, já manifestado em outras 
oportunidades, é de que é ne-
cessário aproveitar o atual mo-
mento para negociar os pontos 
que são negativos aos Auditores. 
Uma rejeição completa do texto 
– possibilidade também afastada 
pelo CDS – seria um retrocesso 
em toda a discussão travada no 
decorrer de vários anos e poderia 
inviabilizar esse debate durante 
um período considerável. 

Os Auditores precisam e de-
vem melhorar o texto da minuta 
da administração, e a DEN estará 
empenhada nesse esforço tan-
to junto ao Executivo como ao 
Legislativo.

Federal do Brasil

“A DEN, ao analisar 
os 59 artigos do 
texto, identificou 
uma série de 
consideráveis 
avanços na 
proposta, mas 
também apontou 
outros tantos itens 
que precisam ser 
melhorados”

Expediente e Direção
Integração é uma publicação da Diretoria executiva Nacional 
do sindifisco Nacional (sindicato Nacional dos Auditores-Fiscais 
da Receita Federal do Brasil).
Diretoria do Unafisco Sindical
Presidente: Pedro Delarue tolentino Filho; 1º Vice-Presidente: 
Lupércio machado montenegro; 2º Vice-Presidente: sergio 
Aurélio Velozo Diniz; Secretário-Geral: Cláudio márcio 
oliveira Damasceno; Diretor-Secretário: maurício gomes 
Zamboni; Diretor de Finanças: gilberto magalhães de 
Carvalho; Diretor-Adjunto De Finanças: Agnaldo Neri; 
Diretora de Administração: ivone marques monte; Diretor-
Adjunto de Administração: eduardo tanaka; Diretor de 
Assuntos Jurídicos: sebastião Braz da Cunha dos Reis; 1º 
Diretor-Adjunto de Assuntos Jurídicos: Wagner teixeira Vaz; 2º 
Diretor-Adjunto de Assuntos Jurídicos: Luiz Henrique Behrens 
Franca; Diretor de Defesa Profissional: gelson myskovsky 
santos; 1ª Diretora-Adjunta de Defesa Profissional: maria 
Cândida Capozzoli de Carvalho; 2º Diretor-Adjunto de 
Defesa Profissional: Dagoberto da silva Lemos; Diretor de 
Estudos Técnicos: Luiz Antônio Benedito; Diretora-Adjunta 
de Estudos Técnicos: elizabete de jesus maria; Diretor de 
Comunicação Social: Kurt theodor Krause; 1ª Diretora-
Adjunta de Comunicação Social: Cristina Barreto taveira; 2º 
Diretor-Adjunto de Comunicação Social: Rafael Pillar junior; 
Diretora de Assuntos de Aposentadoria e Pensões: Clotilde 
guimarães; Diretora-Adjunta de Assuntos de Aposentadoria 

e Pensões: Aparecida Bernadete Donadon Faria; Diretor do 
Plano de Saúde: Carlos Antônio Lucena; Diretor-Adjunto do 
Plano de Saúde: jesus Luiz Brandão; Diretor de Assuntos 
Parlamentares: joão da silva dos santos; Diretor-Adjunto de 
Assuntos Parlamentares: geraldo márcio secundino; Diretor 
de Relações Intersindicais: Carlos eduardo Barcellos Dieguez; 
Diretor-Adjunto de Relações Intersindicais: Luiz gonçalves 
Bomtempo; Diretor de Relações Internacionais: joão Cunha 
da silva; Diretora de Defesa da Justiça Fiscal e da Seguridade 
Social: maria Amália Polotto Alves; Diretor-Adjunto de Defesa 
da Justiça Fiscal e da Seguridade Social: Rogério said Calil; 
Diretor de Políticas Sociais e Assuntos Especiais: josé Devanir 
de oliveira; Diretor Suplente: eduardo Artur Neves moreira; 
Diretor Suplente: Kleber Cabral.
Departamento de Jornalismo
Gerente e Editor: tarciano Ricarto – 4766/14/78DF; 
Jornalistas: Aline matheus, Ana Flávia Câmara, Cristina Fausta, 
Danielle santos, Dorivândia Ribeiro e Rodrigo oliveira; Projeto 
Gráfico: Núcleo Cinco Comunicação integrada; Diagramação: 
Washington Ribeiro - RP: 4613-DF  Tiragem: 20.000 exemplares; 
Impressão: DRQ gráfica e editora.
Sede do Sindifisco Nacional
sDs, Conjunto Baracat, 1º andar, salas 1 a 11, Asa sul, Brasília/
DF – Cep: 70.392-900
Fone (61) 3218-5200 - Fax (61) 3218-5201
Site: www.sindifisconacional.org.br
E-mail: integracao@sindifisconacional.org.br

ESSENCIAL 
para o  Brasil.

BOA
 

PAR
A

a sociedade

LEI ORGÂNICA

D
O

 FISCO



Edição 7 - Maio 2010 Integração Página 3

Sindicato ajuíza nova ação 

dos anuênios

ANúNCio

Assuntos Jurídicos, foi feito um 
levantamento de todos os filia-
dos e, a partir daí, relacionados 
os Auditores que deveriam ser 
inseridos na nova ação.

Ao contrário dos poderes 
Legislativo e Judiciário, o Exe-
cutivo ainda não reconhece 

e às sociedades de economia 
mista, foi apresentada para 
contemplar os Auditores-Fiscais 
filiados ao Sindicato após de-
zembro de 2004.

Vale lembrar que já tramita 
no TRF (Tribunal Regional Fe-
deral) da 1ª Região uma ação 
ajuizada pelo Jurídico do Sin-
dicato com a mesma finalida-
de, também sob o patrocínio 
do escritório Azevedo Sette. 
Entretanto, como ela não con-
templava os Auditores filiados 
após dezembro daquele ano, 
o Sindifisco Nacional decidiu 
ingressar com nova ação. De 
acordo com o Departamento de 

O Departamento de As-
suntos Jurídicos do 
Sindifisco Nacional, 

por meio do escritório de ad-
vocacia Azevedo Sette, que 
tem vasta experiência em Di-
reito Administrativo, ajuizou, 
no início de abril, nova ação 
dos anuênios. O escritório é o 
mesmo que patrocina a ação 
do “Fosso Salarial”, que obte-
ve recente ganho de causa em 
segundo grau (ver quadro ao 
lado).

A nova propositura, que 
visa ao reconhecimento da na-
tureza pública para os serviços 
prestados às empresas públicas 

efetivamente a natureza pú-
blica dos serviços prestados a 
empresas públicas e sociedades 
de economia mistas (como a 
Caixa Econômica Federal e o 
Banco do Brasil) para fins de 
aposentadoria e percepção de 
anuênios.

Fosso
Por unanimidade, a 1ª turma do tRF-1 (tribunal Regional 

Federal - 1ª Região) reformou a sentença que julgou improce-
dente a ação que propõe o reposicionamento dos Auditores-
Fiscais da RFB (Receita Federal do Brasil), nomeados após 1999, 
que estavam em exercício em 28 de maio de 2003 e não fo-
ram contemplados pelo reenquadramento advindo com a Lei nº 
10.682/2003 (os chamados “enfossados”).

  
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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com a mudança”, destaca a di-
retora. Para manter a qualidade 
e a eficiência do trabalho, seis 
funcionários da Fenafisp foram 
integrados à nova estrutura do 
Sindifisco Nacional. Os que já 
trabalhavam no Unafisco Sindi-
cal foram todos mantidos, perfa-
zendo um total, na nova entida-
de, de 119 funcionários. 

Com a unificação, o Sindi-
fisco ganhou sete novas direto-
rias, o que demandou também a 
modificação dos espaços físicos 
que antes eram ocupados pelo 
Unafisco. A Diretoria de Admi-
nistração foi responsável, por 
exemplo, pela reforma das ins-
talações do imóvel onde antes 
funcionava a representação sin-
dical dos Auditores-Fiscais pre-
videnciários, com o objetivo de 
acomodar a estrutura do Unafis-
co Saúde.

Por sua vez, as salas onde 
o Unafisco Saúde estava insta-
lado também foram reformadas 
para abrigar diretorias que já 
existiam, bem como outras que 
foram criadas. Atualmente, estão 
ocupando esse espaço as dire-
torias de Estudos Técnicos, de 
Defesa da Justiça Fiscal e da Se-
guridade Social, de Relações In-
tersindicais, de Defesa Profissio-

Diretoria de Administração: atenção voltada às áreas de pessoal, 

de patrimônio e de material

nal, de Relações Internacionais 
e de Políticas Sociais e Assuntos 
Especiais. 

Outros setores do Sindica-
to foram ampliados e reforma-
dos: Administrativo, Financei-
ro, Contabilidade e Centro de 
Processamento de Dados, além 
das diretorias de Comunicação 
e de Aposentadoria e Pensões. 
O Sindifisco Nacional também 
precisou locar novos espaços, 
além dos que já existiam, para 
acomodar a Diretoria de Assun-
tos Parlamentares e o Conselho 
Curador dos 28,86%.  

Sala do Unafisco Saúde, 
que passou a funcionar 
na antiga sede da Fe-
nafisp, em Brasília

Para a diretora Ivone Monte, 
as mudanças em razão da unifica-
ção ainda são um dos desafios da 
pasta no momento. “Além de nos 
preocuparmos com o bem-estar 
do novo quadro de pessoal, tam-
bém estamos nos adequando ao 
intenso calendário de atividades 
que a Classe terá nos próximos 
meses”, lembra. Só para o mês 
de maio, a Diretoria de Adminis-
tração está responsável pela orga-
nização de nove eventos para os 
filiados, entre Plenária Nacional, 
Conselho de Delegados Sindi-
cais, seminários e oficinas.

O Integração dá prosse-
guimento na edição 
deste mês de maio ao 

relato das atividades exercidas 
pelas diretorias do Sindifisco 
Nacional. Desta vez, os leitores 
vão conhecer um pouco sobre 
as atribuições da Diretoria de 
Administração. 

Sob a coordenação da Au-
ditora-Fiscal Ivone Monte (dire-
tora) e do Auditor-Fiscal Eduardo 
Tanaka (diretor-adjunto), a pasta 
é responsável pela supervisão e 
administração do Sindifisco nas 
áreas de pessoal, patrimônio e 
material. 

De acordo com a direto-
ra Ivone Monte, a demanda do 
setor aumentou consideravel-
mente nos últimos meses, após 
a unificação das entidades sin-
dicais representativas da Classe 
(Unafisco Sindical e Fenafisp). 
A criação de novas diretorias e a 
necessidade de novos funcioná-
rios potencializou as atribuições 
da pasta, culminando com o ex-
tenso calendário de seminários 
sobre a Lei Orgânica do Fisco. 

“O reflexo na diretoria foi 
muito grande, porque ela é a 
responsável pela acomodação 
dos novos diretores, assim como 
dos funcionários absorvidos 

Nova sala da Diretoria de Assuntos Parlamentares: mais espaço e estrutura 
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ANúNCioApóie a autonomia e transparência
da administração tributária brasileira.

Apóie a Lei Orgânica do Fisco.
Boa para a sociedade, 
essencial para o Brasil.

Lei Orgânica do Fisco
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“Nossa expectativa é que até julho

possamos apreciar o relatório”

Em função do início dos 
trabalhos da Comissão 
Especial que analisa a 

PEC (Proposta de Emenda à 
Constituição) 555/06, o Integra-
ção publica, excepcionalmente, 
nesta edição duas entrevistas 
– uma com o deputado federal 
Marçal Filho (PMDB/GO), pre-
sidente da Comissão, e outra 
com o deputado Luiz Alberto 
(PT/BA), relator da proposta de 
extinção da cobrança da con-
tribuição previdenciária para 
aposentados e pensionistas. Na 
entrevista, Marçal fala sobre as 
perspectivas da matéria na Co-
missão Especial e na Câmara 
dos Deputados e garante com-
promisso com a aprovação da 
PEC 555. “Não é possível que 
um trabalhador, que contribuiu 
durante muitos anos de sua 
vida com o objetivo único de 
se aposentar tenha que depois, 
já aposentado, continuar a con-
tribuir”, diz ele. O parlamentar 
está no seu terceiro mandato. 
Nesta legislatura, ocupa a vaga 
deixada pelo deputado Wal-
dir Neves, que assumiu cargo 
de conselheiro do Tribunal 
de Contas do Estado do Mato 
Grosso do Sul.  

Integração – O senhor acredita 
que há boas chances de apro-
vação desta Proposta de Emen-
da à Constituição na Comissão 
Especial?
Marçal Filho – Com esforço 
conjunto envolvendo os parla-
mentares comprometidos com 
a matéria e as entidades que 
representam os servidores, acre-
dito firmemente na aprovação. 
Mas a mobilização tem que ser 
permanente.

Integração – Qual é o trâmite 
previsto no Regimento para a 
apreciação desta PEC? Com 
base nisso, quando o senhor 
acredita que ela poderá estar 
aprovada e pronta para apre-
ciação no Plenário?
Marçal Filho – Existe um cro-
nograma de trabalho já definido. 
Aprovamos na CCJ [Comissão 
de Constituição, Justiça e Cida-
dania] o caminho que vamos 
percorrer para apreciação des-
ta matéria. Nossa expectativa é 
que até o mês de julho, antes do 
recesso parlamentar, possamos 
apreciar o relatório do deputado 
Luiz Alberto.

Integração – E quanto ao res-
tante da tramitação? O senhor 
vislumbra alguma possibilidade 
de a PEC ser apreciada em Ple-
nário ainda este ano?

Marçal Filho – Também tenho 
um pensamento positivo quanto 
à apreciação no Plenário. Mas, 
como disse antes, isso vai de-
mandar esforço e mobilização 
da classe interessada.

Integração – Quais fatores po-
dem atrasar a apreciação da 
proposta pela Comissão?
Marçal Filho – A falta de qu-
orum e a não-participação dos 
convidados nas audiências públi-
cas que constam do nosso crono-
grama. Elas [as audiências públi-
cas] serão pontuais e definitivas 
para direcionar nossos trabalhos.

Integração – Por fim, qual o 
posicionamento do senhor so-
bre esta PEC que acaba com 
a contribuição previdenciá-
ria para servidores públicos 
aposentados?

Marçal Filho – Reassumi como 
Federal na Câmara, efetivamen-
te, em agosto do ano passado, 
pois já havia exercido mandato 
nesta Casa entre 1997 e 2004. E, 
desde que reassumi, tenho sido 
incansável na luta em defesa dos 
direitos do trabalhador brasilei-
ro, indistintamente. E o direito 
a uma aposentadoria justa, dig-
na deve ser de todo e qualquer 
trabalhador. Então me digno a 
afirmar aqui meu compromisso 
também com a aprovação da 
PEC 555. Não é possível que 
um trabalhador, que contribuiu 
durante muitos anos de sua 
vida com o objetivo único de se 
aposentar, tenha que depois, já 
aposentado, continuar a contri-
buir. Isso não tem justificativa, a 
menos que esses trabalhadores 
precisassem de aposentadoria 
em outra encarnação.

Marçal Filho (PMDB/GO) assumiu a presidência da Comissão e definiu o cronograma de trabalho

marçal Filho
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O deputado Luiz Alber-
to (PT/BA) é o relator 
da Comissão Especial 

sobre a PEC 555/06. É função 
dele a análise do conteúdo da 
proposta e a elaboração e acei-
tação de emendas apresentadas 
por outros deputados durante 
os debates da Comissão Espe-
cial. Nesta entrevista exclusiva 
ao Integração, o deputado fala 
sobre as chances da PEC 555/06 
prosperar no Congresso Nacio-
nal, mas desencoraja quem tem 
esperança de que a proposta seja 
aprovada no Plenário da Câma-
ra ainda este ano. “É impossível 
que esta PEC – mesmo que eu 
apresente o relatório na segunda 
sessão ou na terceira – vá para o 
plenário. Nós temos 19 PEC na 
fila [para votação na Câmara]”, 
avalia o parlamentar. O deputa-
do é um dos representantes da 
população baiana na Câmara 
desde o ano 2000. 

Integração – O senhor acredita 
que há boas chances de apro-
vação desta Proposta de Emen-
da à Constituição na Comissão 
Especial? 
Luiz Alberto – O relatório vai 
expressar exatamente os debates 
que nós faremos, e evidente-
mente que a Comissão terá que 
aprovar um relatório, o conteúdo 
dele é que nós não sabemos. Eu 
acho que podemos avançar bas-
tante ouvindo – como já aprova-
mos um roteiro de debates, de 
audiências públicas – o governo, 
os aposentados do serviço pú-
blico, as entidades sindicais dos 
servidores públicos e especialis-
tas para construir um relatório 
que permita, em sendo aprova-
do, corresponder à expectativa 

dos servidores públicos. 

Integração – O senhor acha que 
a base do governo na Casa vai 
apoiar a medida? Vale lembrar 
que a proposta de desconto da 
contribuição previdenciária foi 
do próprio governo, em 2004, 
e ainda temos, no Congresso 
Nacional, a mesa base.  
Luiz Alberto – Não existe 
nada, nenhum fato histórico, po-
lítico, que não possa ser reinter-
pretado, ou seja, modificado. É 
evidente que esse é um debate 
que não é fácil, é complexo, e 
nós vamos discutir bastante na 
Comissão para que saia um re-
latório consistente, com dados 
irrefutáveis. Assim nós podere-
mos convencer o parlamento, 
tanto a Câmara dos Deputados 
quanto o Senado, das modifica-
ções necessárias. É claro que aí 
vai se mediar muita negociação 
tanto dos servidores quanto do 
governo e da própria Comissão 
Especial. 

Integração – O senhor disse no 
dia da instalação da Comissão 
que algumas emendas pode-
riam auxiliar a aceitação da 
proposta, porque trariam um 
equilíbrio para as contas da 
Previdência. Que alterações o 
senhor acredita que tornariam 
o assunto mais aceitável para o 
governo? 
Luiz Alberto – Nós só podere-
mos ter a exata dimensão do que 
pode ser feito quando tivermos 
os dados na mão. Então, vou 
pedir informações ao governo, 
por exemplo: qual foi o impacto 
no caixa do governo com a co-
brança dos inativos? Queremos 
saber se existe ou não, ainda, 

um déficit no caixa do governo 
no ponto de vista da previdên-
cia do setor público. Portanto, 
só com esses elementos na mão 
nós podemos saber que tipo 
de mediação será necessária. 
Quando foi aprovada a Emen-
da Constitucional 41, em 2003, 
nós tínhamos um cenário total-
mente diferente, a economia em 
frangalhos, as contas públicas 
fragilizadas, o país vivia sobres-
saltos na economia. Hoje nós 
vivemos outra realidade, então 
queremos dialogar com essa 
nova realidade, mesmo sendo 
o mesmo governo. O governo 
Lula tem dado demonstrações 
inequívocas de que quer estabe-
lecer uma relação com a socie-
dade brasileira tendo como pilar 
central o fortalecimento do Es-
tado brasileiro. Para fortalecer o 
Estado brasileiro, temos que ter 

servidores públicos valorizados, 
reconhecidos. 

Integração – O senhor acredita 
que é possível se costurar um 
acordo para a aprovação desta 
matéria ainda este ano? 
Luiz Alberto – No segundo se-
mestre é impossível porque já 
estaremos em processo eleitoral. 
Tenho dito a muitos companhei-
ros que é impossível que esta PEC 
– mesmo que eu apresente o re-
latório na segunda sessão ou na 
terceira – vá para o plenário. Nós 
temos 19 PEC na fila, algumas 
inclusive já votadas em primeiro 
turno. Então é impossível que haja 
uma furada de fila, até porque são 
diversos interesses que estão sen-
do discutidos. Não acho que essa 
PEC vá ser votada nesse primeiro 
semestre. Não acho que se devam 
construir ilusões sobre isso.

Luiz Alberto (PT/BA) fará relatório com base nos debates da Comissão 
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“Não existe nenhum fato político que não

possa ser revisto, ou seja, modificado“
Luiz Alberto
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Novas carteiras funcionais reforçam prerrogativas 

dos Auditores-Fiscais

dos outros servidores será azul. 
Inicialmente, a intenção da RFB 
era confeccionar carteiras com 
as mesmas cores para os dois 
cargos, diferenciando-as apenas 
por tonalidades  

Conquistas

As novas carteiras, diferen-
temente das anteriores, garan-
tem aos Auditores o livre acesso 
a estabelecimentos públicos e 
privados, importante prerroga-
tiva defendida veementemente 
pela DEN (Diretoria Executiva 
Nacional) do Sindifisco Nacio-
nal em todas as reuniões com a 
administração. Outro ponto im-
portante é que as novas carteiras 
mantêm a prerrogativa exclusiva 
do Auditor de convocar força pú-
blica para o exercício da função.

A manutenção da estrela da 
aduana no brasão metálico de 
identificação também represen-
ta uma grande vitória para 
os Auditores aduaneiros, 
já que, por diversas vezes, 
houve a ameaça de sua 
substituição pelo brasão 
metálico com o logotipo 
da RFB. A argumentação 

principal do Sindicato para rei-
vindicar a manutenção da estrela 
é que ela é um símbolo de identi-
ficação mundial da aduana e dos 
aduaneiros.

Outro ponto atacado pelo 
Sindicato e, posteriormente, re-
vertido pela administração foi a 
tentativa de substituir o brasão 
da República no distintivo da 
Classe pelo símbolo da Receita. 
Numa das propostas apresen-
tadas inicialmente, as carteiras 
teriam fundo prata com a mar-
ca da RFB, bordas e letras azuis, 
com preenchimento feito em 
preto. Os brasões também te-
riam fundo prata e borda azul, 
com a marca da RFB. Ou seja, 
uma descaracterização completa 
da identidade visual que, histo-

O Sindifisco Nacional, após 
intenso e exaustivo pro-
cesso de negociação 

com a Cogep (Coordenação Ge-
ral de Gestão de Pessoas), garan-
tiu aos Auditores-Fiscais da RFB 
(Receita Federal do Brasil) uma 
série de conquistas relacionadas à 
identificação funcional de ativos e 
aposentados. A conclusão do pro-
cesso depende agora dos trâmites 
burocráticos – que envolvem, 
inclusive, licitação antes da pro-
dução do material pela Casa da 
Moeda – para que o novo conjun-
to de identificação (composto por 
cédula de identidade, distintivo e 
porta documento) esteja disponí-
vel a toda a Classe.

Um dos ganhos mais rele-
vantes para os Auditores-Fiscais 
foi a garantia de um documento 
único onde constará a identifi-
cação profissional e o porte de 
arma (para quem preencher os 
requisitos legais), diferentemente 
do que propôs a administração 
no início das negociações, que 
era a confecção de documen-
tos distintos para cada fim. Uma 
outra vitória da Classe foi a con-
quista de uma carteira de identi-
ficação para aposentados – anti-
ga reivindicação da categoria.

Até chegar ao resultado que 
garantiu o atendimento da maio-
ria das reivindicações feitas pelo 
Sindifisco Nacional, a adminis-
tração relutou intensamente em 
aceitar os argumentos dos Audi-
tores. De acordo com a Portaria 
451, de 26 de março de 2010, 
que referendou as conquistas 
sobre a identificação funcional, 
serão confeccionadas carteiras 
diferenciadas, por cores, para os 
cargos da carreira de Auditoria. 
A carteira funcional dos Audi-
tores será na cor vermelha e a 
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ricamente, marcou o cargo de 
Auditor-Fiscal.   

Diante de tudo isso, é im-
portante reforçar que, no primei-
ro modelo de carteira proposto 
pela administração, existiam 
vários pontos prejudiciais aos 
Auditores, que foram ataca-
dos e modificados: ausência da 
prerrogativa do livre acesso em 
instituições públicas e privadas; 
possibilidade de convocação de 
força 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.

Mais um ponto positivo, 
segundo avaliação da DEN, é 
a exigência do uso de terno e 
gravata na foto da carteira. Isso 
porque o requisito não consiste 
em uma simples questão de in-
dumentária, mas sim em uma 
forma de valorização do cargo, 
como há muito tempo vem sen-

do defendida pelo Sindicato.

Porte de arma

Na Portaria 452, que foi 
publicada juntamente com a 
Portaria 451, a Receita norma-
tizou a autorização do porte de 
armas para os Auditores-Fiscais, 
que deverá constar na cédula de 
identidade, garantindo o porte 
de arma particular e institucio-
nal, dentro e fora do trabalho.

A portaria reforça o que de-
termina a legislação sobre o tema 
e define que, para solicitar o por-
te, o Auditor deverá apresentar 
a documentação comprobatória 
de aptidão psicológica e de ca-
pacidade técnica para manuseio 
de arma de fogo.

Para o Sindifisco Nacio-
nal, apesar dos avanços, ainda 
existem pontos sobre os quais 
os Auditores precisam avançar. 
Um deles é garantir o porte de 
arma incondicional aos Audito-
res-Fiscais, eliminando qualquer 
procedimento prévio, em vista 
da própria natureza do cargo. 
Sobre esse ponto, o Sindicato 
continuará lutando para que 
essa exigência seja revista pela 

administração e pelo governo.
A Portaria 453, também pu-

blicada juntamente com as duas 
anteriores, revogou a Portaria 
348, de 5 de março de 2010, dis-
pondo sobre a emissão de por-
taria de autorização do porte de 
arma pelo coordenador-geral de 
Gestão de Pessoas. Os Auditores 
que pretendem ter o porte de 
arma na carteira deverão reque-
rer formalmente à Coordenação. 
Vale lembrar que o requerimento 
deve ser acompanhado do laudo 
do exame psicotécnico e do teste 
de aptidão conforme determina 
a legislação em vigor no país.

Cargo em comissão 

Um ponto que merece aten-
ção na Portaria 451 é a alínea 
“g”, do artigo 2º, que estabele-
ce um modelo diferenciado de 
carteira para ocupantes de cargo 
em comissão não pertencentes 
à carreira Auditor-Fiscal. Sobre 
esse item, a DEN entende que 
o cargo de secretário da Receita 
Federal do Brasil deve ser ocu-
pado, exclusivamente, por Audi-
tor-Fiscal, e o nome do seu titular 
deve ser escolhido por meio de 

lista tríplice, previamente indica-
da pela categoria.

Sobre outros cargos elen-
cados na portaria, como o de 
secretário-adjunto, subsecretário, 
chefe de gabinete, corregedor-
geral, coordenador-geral, coor-
denador especial, superinten-
dente, delegado e inspetor, o que 
ficou acertado entre as partes foi 
a possibilidade de Auditores-
Fiscais aposentados - e, portan-
to, não mais ocupantes de cargo 
efetivo - também ocuparem es-
ses cargos de chefia. 

Entretanto, o que conta na 
Portaria 451 é a possibilidade de 
interpretação de que pessoas es-
tranhas ao cargo de Auditor-Fis-
cal da RFB possam ocupar essas 
funções, o que, no entendimento 
da DEN, fere a legislação, pois os 
titulares desses cargos, no exer-
cício de suas atribuições, prati-
carão atos que são prerrogativas 
privativas de Auditores-Fiscais.

Por isso, a DEN defende 
que a LOF traga um dispositivo 
determinando expressamente 
que todos esses cargos elenca-
dos acima sejam exercidos ape-
nas por Auditores-Fiscais.
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Durante reunião, em 25/8/2008, RFB apresenta proposta de carteira Em 22/9/2008, Sindicato participa de reunião para propor alterações 
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tuado que o pagamento estaria 
condicionado ao cumprimento 
de metas por unidade produti-
va e pelos empregados que nela 
trabalhassem. 

O Carf entendeu que a com-
panhia havia cumprido os requi-
sitos exigidos pela Lei 10.101/00 
e que os pagamentos efetuados 
a título de participação dos lu-
cros não poderiam ser entendi-
dos como verbas salariais.

A verba salarial tem caráter 
alimentar. É impenhorável, visa 
a proteger a dignidade humana 
e corresponde à contraprestação 
do trabalho prestado. Já a par-
ticipação nos lucros e resultados 
pode ser interpretada como uma 
bonificação condizente com o 
trabalho desempenhado. O tra-
balhador recebe sua participação 
conforme o seu desempenho no 
alcance de metas e objetivos da 
empresa.

Fraude

Algumas empresas, na ten-
tativa de evitar a tributação, 
tentam mascarar o pagamento 
dos salários, disfarçando parte 
desta verba sob forma de parti-
cipação em lucros e resultados. 
Os acordos coletivos assinados 
nessas circunstâncias padecem 
de vícios e imperfeições que se 
refletem na formulação inade-
quada de metas e resultados a 

serem alcançados. Em vez de 
praticarem a elisão fiscal, alguns 
maus empresários praticam, de 
fato, evasão fiscal apoiando-se 
em expedientes fraudulentos. 

Situações como essa devem 
ser coibidas em prol da correta e 
justa tributação. Embora os acor-
dos coletivos sejam instrumentos 
legalmente válidos, podem, em 
circunstâncias semelhantes, se-
rem nulos de pleno direito, e as 
empresas podem vir a responder 
administrativa e penalmente por 
seus atos. E, sem prejuízo das 
consequências penais, devem re-
colher retroativamente todos os 
encargos referentes às verbas sa-
lariais dos empregados lesados.

Ao Auditor-Fiscal, no uso 
de suas atribuições, cabe fiscali-
zar as empresas, tendo acesso a 
todos os documentos pertinen-
tes ao objeto de sua investiga-
ção. Esse acesso não é apenas 
“pró-forma”, mas efetivo. Ou 
seja, no curso do processo de 
fiscalização, cabe à autoridade 
fiscal verificar se as metas estipu-

Isenção fiscal sobre

distribuição de lucros
ladas são alcançáveis e passíveis 
de monitoramento e controle. 
Tanto na sua formulação quanto 
na avaliação do alcance de suas 
metas e resultados, os acordos 
coletivos devem ser tão objetivos 
quanto possíveis. 

No que diz respeito à inci-
dência tributária, compete ao 
Auditor-Fiscal verificar se os pa-
râmetros acordados para a par-
ticipação nos lucros amoldam-
se ao desiderato da norma e se 
estão sendo cumpridos de forma 
correta. Constatada uma incor-
reção, ele desempenhará seu pa-
pel autuando as empresas. 

A recente decisão do Carf 
é preocupante porque, ao se 
apoiar em pressuposto de lega-
lidade do Acordo Coletivo, não 
apenas validou como planeja-
mento tributário o que pode se 
configurar de fato uma prática 
fraudulenta como também des-
considerou parte relevante da 
atribuição do Auditor-Fiscal.

A Lei 10.101/2000 garante 
às empresas que optam 
por programas de parti-

cipação nos lucros e resultados, 
isenção das contribuições ao 
INSS (Instituto Nacional do Se-
guro Social) e ao FGTS (Fundo 
de Garantia por Tempo de Ser-
viço) sobre valores distribuídos. 
Exige, porém, que as metas e 
resultados e seus respectivos 
prazos sejam definidos por meio 
de uma comissão com represen-
tantes das duas partes ou por um 
acordo coletivo. 

Essa lei regulamenta o que 
prevê o inciso XI do artigo 7º da 
Constituição Federal Brasileira. 
A participação dos trabalhado-
res em lucros e resultados) da 
empresa deve ser um instrumen-
to de integração entre o capital 
e o trabalho e de incentivo à 
produtividade.

Recentemente, o Carf (Con-
selho Administrativo de Recursos 
Fiscais), por meio da Câmara Su-
perior de Recursos Fiscais, anu-
lou por nove votos contra um, 
auto de infração aplicado contra 
uma empresa construtora sob a 
alegação de que a convenção 
não trazia parâmetros seguros, 
de modo que os valores pagos 
teriam natureza salarial. 

Sendo assim, a empresa 
deveria recolher as contribui-
ções previdenciárias. A fiscaliza-
ção exigiu ainda que os valores 
fossem incluídos no salário de 
contribuição, uma vez que nem 
todos os empregados da cons-
trutora receberam PLR (Partici-
pação em Lucros e Resultados).

O programa de participação 
nos lucros da empresa em ques-
tão foi instituído por meio de 
convenção coletiva, ficando pac-
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que o 
Estado 
brasilei-
ro desconsiderou o 
direito adquirido pelos aposenta-
dos para o recebimento de pro-
ventos em montante calculado 
na forma da legislação vigente 
no momento em que começa-
ram a desfrutar do benefício 
previdenciário e passou a cobrar 
o pagamento de contribuição 
previdenciária. Dessa maneira, 
a EC 41/03 estaria em evidente 
desacordo com o artigo 21 da 
convenção. 

Precedente

Esse entendimento já foi 
adotado pela Corte Interamerica-
na por força da admissibilidade 
de demanda contra o Estado pe-
ruano (no caso conhecido como 
o das “Cinco Pensionistas”). Na 
oportunidade, foi reconhecida a 
violação à obrigação de respeitar 
direitos, prevista no artigo 1 da 
Convenção, materializada, no 
caso, pela violação ao direito à 
propriedade privada (art. 21).

Além disso, o Sindicato ar-
gumentava que o Estado brasilei-
ro, ao promulgar a emenda, vio-
lou a ordem jurídica, na medida 
em que negou vigência a diver-
sos valores constitucionais, em 
especial o do direito adquirido, 

contribuição previdenciária

da intan-
gibi l idade 

dos direitos e 
garantias individuais como 

cláusulas pétreas e da irreduti-
bilidade do valor dos benefícios 
previdenciários. 

“O direito adquirido, previs-
to no artigo 5º, inciso XXXVI, da 
Constituição da República Fede-
rativa do Brasil, é uma garantia 
individual sendo, portanto, cláu-
sula pétrea, por expressa disposi-
ção do seu artigo 60, § 4º, inciso 
IV, sendo vedada sua mitigação 
ou extinção, o que não foi obser-
vado pelo Estado brasileiro com 
a instituição da famigerada con-
tribuição previdenciária, pois o 
direito à previdência social, como 
direito adquirido de caráter indi-
visível, deve ser compreendido 
em seu aspecto subjetivo (quem 
tem direito) e objetivo (quanto é 
o direito)”, defendeu o Sindicato 
na petição formulada à CIDH. 

Supremo

O texto destaca também a 
decisão contrária do STF (Su-
premo Tribunal Federal) no jul-
gamento da ADI (Ação Direta de 
Inconstitucionalidade) 3.105-8/
DF, que demonstra a violação 
do artigo 25 da convenção, so-
bre proteção judicial. “Referida 
decisão careceu da necessária 

justiça que deve permear a atu-
ação de um tribunal constitucio-
nal, sendo, ainda, incompatível 
com a ordem jurídica pátria, 
primeiramente porque não se 
mostra justa uma decisão que 
desconsidere o fato de que não 
se pode conceder um benefício 
previdenciário pelas regras do 
momento de sua concessão e 
posteriormente subtraí-lo de seu 
beneficiário mediante aplicação 
de regras atuais, afinal, como 
afirmado no caso do Estado do 
Peru, o direito previdenciário é 
estabelecido pela lei do tempo, 
o que não foi observado pelo 
Estado brasileiro, causando uma 
profunda insegurança jurídica”, 
argumentavam os advogados.

No entanto, apesar da fun-
damentação apresentada pelo 
Sindicato na ação, a CIDH/
OEA julgou a tese inadmissível. 
A única explicação apresenta-
da pela Comissão foi a de que 
não houve violação ao tratado 
internacional em função das 
condições enumeradas na ação. 
“Os fatos alegados não tendem 
a caracterizar uma violação da 
mesma, não sendo necessário 
prosseguir com a consideração 
sobre o mérito do assunto”, afir-
ma a comissão. A CIDH embasa 
a decisão no artigo 47.b, que 
prevê a inadmissibilidade de pe-
tição ou comunicação que não 
exponha fatos que caracterizam 
violação dos direitos garantidos 
pela convenção. 

Importante destacar que, 
paralelamente à tentativa de 
desfazer essa injustiça junto a 
uma corte internacional, o Sin-
dicato está empenhado na luta 
para aprovar a PEC (Proposta de 
Emenda à Constituição) 555/06, 
que visa justamente a concertar 
o equívoco da EC 41/03. 

No último mês, um dos 
advogados patronos da 
ação do Sindicato na 

OEA (Organização dos Estados 
Americanos), Antônio Roberto 
Barbosa, esteve em Washington, 
nos Estados Unidos, para tentar 
reverter a decisão recente da 
CIDH/OEA (Comissão Interame-
ricana de Direitos Humanos). 

Em novembro de 2009, a 
comissão negou a admissibili-
dade da ação apresentada pela 
entidade contra a cobrança da 
contribuição previdenciária so-
bre aposentadorias e pensões 
de servidores públicos, instituída 
em razão da promulgação da EC 
(Emenda Constitucional) 41/03. 

De acordo com o que foi 
repassado ao advogado, não há 
mais recursos possíveis para o 
processo em questão. Na ação, o 
Sindicato argumentava que, ao 
instituir a cobrança previdenciária 
de aposentados e pensionistas, o 
Estado brasileiro estaria em desa-
cordo com artigos da Convenção 
Americana sobre os Direitos Hu-
manos (um tratado de 1969 ratifi-
cado pelo Brasil em 1992). 

A argumentação explicita-
va a violação de quatro artigos 
do tratado: o 1.1 (obrigação de 
respeitar os direitos), o 2 (dever 
de adotar disposições de direito 
interno), o 21 (direito à proprie-
dade privada) e o 25 (proteção 
judicial). Dessa forma, caberia 
à comissão internacional, caso 
concordasse com a argumen-
tação, admitir a denúncia e en-
caminhá-la para avaliação da 
Corte Interamericana de Direitos 
Humanos.  

Segundo a petição encami-
nhada pela entidade representa-
tiva dos Auditores-Fiscais da RFB 
(Receita Federal do Brasil), as 
violações consistiriam no fato de 
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Lei orgânica do Fisco

zação do evento com uma mag-
nitude singular e, como agente 
do Fisco estadual, salientou 
que não é possível uma carrei-
ra reconhecida como essencial 
ao funcionamento do Estado 
não ser protegida por uma Lei 
Orgânica. “As entidades aqui 
organizadoras têm um grande 
desafio de estabelecer a estra-
tégia correta e de exercer uma 
pressão permanente para que 
possamos conquistar a Lei Or-
gânica do Fisco”, acrescentou.

Ex-secretário da Recei-
ta Federal, o senador Romeu 
Tuma (PTB/SP) se dispôs a 
defender a proposta durante a 
tramitação no Senado Federal. 
Ele se emocionou ao lembrar o 
tempo em que esteve à frente 
da Receita e destacou o papel 
dos Auditores-Fiscais na fisca-
lização tributária. “O Auditor 
tem de ser respeitado. Esta é 
uma atividade de Estado que 
não pode sofrer nenhuma in-
terferência política”, finalizou o 
senador, que foi efusivamente 
aplaudido pela plateia.

Já para o presidente da Co-
missão de Finanças e Tributa-
ção da Câmara dos Deputados, 
Pepe Vargas (PT/RS), “a LOF 
não é uma matéria apenas de 
interesse de quem trabalha neste 
setor, mas de todo cidadão que 
se preocupa com a construção 
de um Estado democrático”. Ele 
se comprometeu em designar 
o relator para o texto, tão logo 
seja encaminhado à Casa para 
apreciação.

O líder do governo na Câ-
mara, deputado Cândido Vac-
carezza (PT/SP), foi outro que 
se dispôs a trabalhar em prol 
da Lei Orgânica no Congresso 
Nacional. “No que depender 
da liderança do governo para 
que a matéria tramite com ra-
pidez na Câmara, podem con-
tar conosco. Deixo aqui nosso 
compromisso em debater e 
aprovar essa matéria”, afirmou 
o deputado.

O deputado Décio Lima 
(PT/SC), autor da PEC (Pro-
posta de Emenda à Constitui-
ção) 186/07, que estabelece 

independência para as admi-
nistrações tributárias da União, 
municípios, estados e do Distri-
to Federal, esteve no seminário 
e destacou a necessidade de 
valorização das carreiras de fis-
calização. “Quando cheguei à 
prefeitura de Blumenau (SC) 
os fiscais andavam de bicicleta 
e faziam os lançamentos a lá-
pis em um livro em que se via 
bastante uso de borracha, ima-
ginem”, lembrou. “Quando ter-
minamos o mandato, os fiscais 
recebiam salário idêntico ao do 
prefeito e trabalhavam com no-
tebook”, exemplificou.

A deputada Luciana Genro 
(PSOL/RS) destacou o término 
da pressão política e econômica 
que rege a rotina das autorida-
des fiscais como benefício da 
aprovação de uma lei orgânica 
que regulamente a categoria. 
“Quando há autonomia no ór-
gão, os próprios servidores po-
dem escolher seu superior e, 
mais que isso, se resguardar em 
princípios de segurança e trans-
parência nas atividades”.

O seminário “Lei Orgâni-
ca do Fisco: boa para 
a sociedade, essencial 

para o Brasil”, ocorrido no dia 7 
de abril, na Câmara dos Deputa-
dos, referendou todo o trabalho 
realizado pela DEN (Diretoria 
Executiva Nacional) do Sindifis-
co Nacional junto ao Parlamento 
no sentido de explicar a depu-
tados e senadores a relevância 
da LOF (Lei Orgânica do Fisco) 
para os Auditores-Fiscais e para 
a sociedade.   

Durante todo o dia do semi-
nário, 58 parlamentares compa-
receram ao evento, no auditório 
Nereu Ramos. A aprovação da 
LOF para a composição de um 
Estado forte, independente e 
comprometido com a justiça so-
cial e tributária foi unanimidade 
entre os parlamentares que dis-
cursaram para um público de 
mais de 600 pessoas. Todos eles 
se pronunciaram favoravelmente 
à LOF, declarando apoio integral 
à proposta

O deputado João Dado 
(PTB/SP) disse entender a reali-

Arlindo Chinaglia (PT/SP), ex-presidente da Câmara, discursa diante 
de plateia de mais de 600 Auditores 

Cândido Vaccarezza (PT/SP), líder do governo, assume compromisso 
de agilizar tramitação da LOF 
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ANúNCio

Continuidade

Sobre a importância de dar 
prosseguimento à discussão no 
Congresso, o presidente do Sindi-
fisco, Pedro Delarue, ressaltou que 
a LOF não tem caráter meramen-
te corporativo, mas de interesse 
público, uma vez que trata da su-
premacia dos cidadãos comuns e 
da promoção da igualdade social. 
“Quando se fala em política fiscal, 
se fala em independência, auto-
nomia e administração tributária. 
Sem ela, não há como ter um Es-
tado organizado”, completou.

A garantia de autonomia e 
transparência no desempenho 
das atividades dos Auditores 
também foi um ponto destacado 
por Delarue durante o seminário. 
Para ele, a regulamentação de re-
gras específicas fortalece a catego-
ria e evita perseguições políticas. 
“O que pedimos não é privilégio, 
é garantia de vida e respeito ao 

exercício, que não pode estar vin-
culado a interesses mesquinhos e 
contrários ao papel de atender o 
Estado”.

Também presente à mesa, o 
presidente do Conselho Federal 
da OAB (Ordem dos Advogados 
do Brasil), Ophir Filgueiras, en-
dossou a preocupação do pre-
sidente do Sindifisco Nacional 
quanto à contribuição da justiça 
fiscal para uma sociedade mais 
igualitária. “O Estado existe para 
a defesa dos interesses do cida-
dão e não do próprio Estado. Se a 
Receita é um órgão independente 
e com uma lei à altura, pode dar 
justiça tributária, democracia, jus-
tiça social e desenvolvimento ao 
país”.

O princípio de isonomia, le-
galidade e organização, com ga-
rantia de blindagem aos agentes, 
também foi levantado pela secre-
tária de Inspeção do Trabalho do 

MTE (Ministério do Trabalho e 
Emprego), Ruth Vilela. Atuante 
na militância fiscal há mais de 30 
anos, Ruth exaltou, principalmen-
te, o próximo desafio a ser ven-
cido após a aprovação do texto, 
que deve ser encaminhado em 
breve ao Congresso. “Com alguns 
encaminhamentos já anunciados 

podemos nos antecipar e come-
çar a pensar na execução da LOF. 
Vamos precisar de garantia de 
recursos orçamentários, recom-
posição de força de trabalho e 
capacitação da mão-de-obra para 
acompanhar os efeitos que a ati-
vidade exige”.

Pedro Delarue ressalta que LOF não tem caráter meramente corporati-
vo, pois se volta, sobretudo, ao Estado e à sociedade 
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O transporte intenso de 
cargas demonstra a re-
levância do porto de 

Paranaguá (PR) para o crescen-
te volume do comércio exterior 
brasileiro. Considerado o maior 
porto graneleiro da América La-
tina, alcançou de 2006 para cá 
a posição de terceiro maior do 
país, sendo superado apenas 
pelos portos de Santos e Vitória, 
respectivamente. 

Por lá, atracam aproxima-
damente 2.400 navios por ano 
em quatro quilômetros de cais. 
Além de grãos, a maioria dos 
produtos exportados se resume 
em gêneros alimentícios, como 
carnes e congelados, além de 
veículos e peças automotivas. O 
destino são grandes mercados 
como China, Alemanha e Fran-
ça. Na linha inversa, da impor-
tação, o porto de Paranaguá ab-
sorve grande parte da demanda 
nacional de adubos e fertilizan-
tes, peças automotivas, veículos, 
equipamentos e insumos para a 
indústria química. 

O volume de mercadoria 
que passa por Paranaguá 

também desenha ou-
tro cenário: o de 

novas ro-

tas, demonstrando que os 
acordos do Brasil no comércio 
internacional estão dando resul-
tado. É o caso da Tailândia, que 
passou a exportar 480% a mais 
pelo porto de Paranaguá só no 
primeiro trimestre de 2010. 

A equipe do Integração 
acompanhou um dia de trabalho 
dos Auditores lotados no porto, 
que deve gerar uma arrecadação 
de R$ 2,8 bilhões este ano – um 
crescimento de 40% em relação 
a 2009. “A força do mercado in-
terno e o câmbio favorável con-
tribui para que a gente venha 
atingindo cada vez mais a marca 
de superação de nossas ativida-
des de forma eficiente e concisa”, 
avalia o assistente da Alfândega 
de Paranaguá, Auditor-Fiscal 
Fernando Sottomaior

A chefe do Despacho de Im-
portação, Auditora-Fiscal Juliana 
Christina Simas de Macedo, en-
dossa a declaração. De acordo 
com ela, o porto vem batendo o 
recorde de declaração de impor-
tação nos últimos quatro anos. A 
quantidade de despachos supera 
cinco mil declarações por mês. 

Apesar da intensidade do 
trabalho e da competência dos 
profissionais, a Auditora acredi-
ta que a qualidade ainda pode 
melhorar. “Tivemos mudanças 

favoráveis, mas ainda te-

mos alguns desafios. Entre eles, 
o da atualização do sistema de 
parametrização (que faz a tria-
gem da carga) e da efetivação de 
mais Auditores”, explica.

Modernização

Para acompanhar o cres-
cimento das operações comer-
ciais, os Auditores da Receita Fe-
deral do Brasil contam no Porto 
de Paranaguá com um aparato 
tecnológico auxiliar, que inclui 
uma lancha com raio-X infraver-
melho, capaz de detectar diver-
sas situações de possível fraude. 
Além disso, o patrulhamento 
marítimo permite coibir o trân-
sito de navios estrangeiros sem 
fiscalização e a movimentação 
ilegal de cargas entre embarca-
ções vindas do exterior e barcos 
pequenos. 

A equipe também sistema-
tizou algumas atividades, como, 
o controle do embarque anteci-
pado, vinculado à exportação. 
“Essa iniciativa, permite agili-
zar os pedidos de exportação 
em questão de horas, quando, 
antigamente, os pedidos demo-
ravam até dois dias”, explica 
Sottomaior.

Com número reduzido de 
Auditores para dar conta das de-
mandas diárias do porto, perspi-
cácia e eficiência se transforma-
ram em fatores primordiais para 
garantir resultados positivos na 
fiscalização. Apesar de ocupar 
a terceira posição no ranking de 
portos mais importantes para a 
economia nacional, o crescimen-
to das atividades foi acompa-
nhado pela redução do número 
de Auditores.  

Em 2006, eram 56 Audito-
res-Fiscais lotados no Porto de 
Paranaguá. Hoje, são apenas 
38 – o que não significa, segun-
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aumento da arrecadação

do Sottomaior, que as obriga-
ções deixaram de ser cumpridas. 
“Pelo contrário. Apesar das difi-
culdades, passamos a trabalhar 
com mais ganho de eficiência e 
inteligência para dar conta do 
volume”. Em 2009, por exemplo, 
o valor de apreensões chegou à 
marca dos R$ 35,6 milhões. 

No mesmo ano, Paranaguá 
respondeu por 8,2% do volume 
das exportações brasileiras, o 
equivalente a US$ 12,4 bilhões – 
montante um pouco menor que 
em 2008 (US$ 14,04 bilhões), 
devido ao reflexo da crise eco-
nômica internacional.

Um dos exemplos que de-
monstra o grau de comprometi-
mento dos Auditores foi o registro 
da segunda maior apreensão de 
droga feita em um porto brasilei-
ro, em 2009. A equipe de Vigilân-
cia e Controle Aduaneiro, duran-
te atuação na chamada operação 
Drácula, identificou 3,7 toneladas 
de cocaína em uma carga que se-
guia para a Romênia. 

O produto ilícito estava es-
condido em fardos de madeira 
e dividido em 3.377 tabletes da 

droga. O material foi entregue 
à Polícia Federal e incinerado. 
Segundo o chefe da Seção de 
Vigilância e Controle Aduanei-
ro, Auditor-Fiscal João Roberto 
Campos, o preparo e a capacida-
de de identificar problemas com 
precisão ajudam no sucesso de 
apreensões como essa. “A gente 
vigia o trabalho das empresas de 
transporte e do depositário sem-
pre na expectativa de encontrar 
falhas no sistema de declaração. 
Esse é o nosso serviço”, conta.

De acordo com ele, a vi-
gilância passou a ser vista com 
mais atenção, devido às inúme-
ras possibilidades de tentativa 
de fraudes que podem ocorrer. 
“A vigilância sempre existiu, mas 
passamos a dar mais foco por-
que, com a experiência, notamos 
que fora do despacho também 
pode ocorrer movimento de car-
ga desconhecida”.

Dos produtos apreendidos 
pelos Auditores da Alfândega, 
os destinos mais prováveis são, 
respectivamente, o leilão, a in-
corporação, a doação e a des-
truição. “Buscamos maneiras 

de converter o dinheiro para a 
União. Só mesmo em casos de 
produtos pirateados é que deci-
dimos pela destruição, já que a 
falsificação é ilegal, além de pre-
judicar o mercado nacional. 

Um pouco de história

Com 75 anos recém com-
pletados em março, o Porto de 
Paranaguá teve seu início no 
atracadouro de Paranaguá, em 
1872. Quarenta e cinco anos 
depois, em 1917, as ativida-
des portuárias passaram a ser 
administradas pelo governo do 
Paraná. 

Em 1925, a partir da autori-
zação de obras como dragagem 
e abertura do canal, dragagem 
do ancoradouro, construção da 
muralha do cais de atracação e 
balizamento do canal de acesso, 
o antigo ancoradouro começou 
a ser transformado em porto 
comercial. 

A inauguração oficial foi em 
17 de março de 1935, com a atra-
cação do primeiro navio, chama-
do de “Almirante Saldanha”. Em 
julho de 1947 foi criada a Autar-
quia Estadual que levou o nome 
de Administração dos Portos de 
Paranaguá e Antonina (Appa). 

Auditora-Fiscal Juliana Christina 
Simas de Macedo é chefe do 
Despacho de Importação

Fernando Sottomaior: eficiên-
cia dos Auditores garante agi-
lidade nos despachos
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ADPF pela Gifa
No mês de abril, o Partido 

Verde ingressou, em nome do 
Sindifisco, com uma ADPF (Ar-
guição de Descumprimento de 
Preceito Fundamental) junto ao 
STF (Supremo Tribunal Federal) 
para garantir o pagamento retro-
ativo da Gifa para aposentados e 
pensionistas, de forma isonômica 
aos Auditores-Fiscais ativos. A 
ADPF só pode ser ajuizada por 
algumas autoridades ou entida-
des – entre eles, um partido po-
lítico com representatividade no 
Congresso Nacional. 

Ficha Limpa 
O Sindifisco Nacional continua engajado na Campanha Ficha Lim-

pa e tem participado das reuniões do Comitê Nacional do MCCE (Movi-
mento de Combate à Corrupção Eleitoral) a fim de traçar linhas de atu-
ação para as eleições 2010. Na última reunião, em abril, os participantes 
discutiram a Lei 9.840 (compra de votos e uso eleitoral da máquina 
administrativa), bem como perspectivas para as eleições de outubro.

Tira-dúvida IR 
Após quatro meses, o jor-

nal carioca O Dia e o Sindifisco 
Nacional concluíram a parceria 
firmada em 2010 para esclare-
cer dúvidas dos contribuintes 
sobre declaração do Imposto 
de Renda. Durante todo o pe-
ríodo, o Sindicato respondeu a 
mais de cem perguntas de lei-
tores do jornal. A ideia de dar 
projeção ao trabalho do Audi-
tor-Fiscal por meio da parceria 
faz parte do esforço de valorizar 
a Classe diante da sociedade.

Curso de formação 
No dia 26 de abril, a DEN (Diretoria Executiva Nacional) esteve pre-

sente nos cursos de formação dos aprovados no último concurso para o 
cargo de Auditor-Fiscal. Os cursos foram realizados simultaneamente nas 
cidades de Brasília (DF), Fortaleza (CE) e Rio de Janeiro. Os sindicalistas 
fizeram uma breve apresentação da entidade e do plano de saúde, além 
de destacar as principais bandeiras de luta da Classe.

Oficina Parlamentar 2010  
Nos dias 26 e 27 de abril, o Sindifisco Nacional, em parceria com 

a DS (Delegacia Sindical) Belo Horizonte, promoveu a primeira Oficina 
Parlamentar de 2010. O encontro, realizado na capital mineira, contou 
com a participação de 48 Auditores-Fiscais, entre ativos e aposentados. 
A oficina foi ministrada pelo diretor do Diap, Antonio Augusto de Quei-
roz, e pelo consultor da Câmara dos Deputados Miguel Gerônimo.

Estado de mobilização
Os Auditores-Fiscais aprovaram com 97,11% dos votos o início do 

estado de mobilização com assembleia permanente. Foi o que indicou 
o resultado final da Assembleia Nacional, realizada no dia 16 de abril, 
em que foram contabilizados 1.533 votos, de 68 Delegacias Sindicais 
e quatro localidades. Os Auditores-Fiscais também deliberaram sobre a 
inclusão de outros pontos na pauta reivindicatória da categoria.

Precisamos de sua

opinião.

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

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


