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A Comissão Especial que 
discute a PEC (Proposta de 
Emenda Constitucional) 555/06 
aprovou o parecer do deputado 
Arnaldo Faria de Sá (PTB/SP) 
que reduz a taxação previdenci-
ária para aposentados e pensio-
nistas a partir dos 61 anos, che-
gando à isenção completa aos 
65 anos. O parecer aprovado é 
um substitutivo ao relatório do 
deputado Luiz Alberto (PT/BA), 
que idealizou a redução gradual 

“Em situações em que o Auditor estiver examinando dados  
no interesse público, não há que se falar em acesso imotivado”

Nos dias 26 e 27 de agosto, 
Goiânia sediará a Oficina de Edu-
cação Fiscal coordenada pela Dire-
toria de Defesa da Justiça Fiscal e 
Seguridade Social. Auditores-Fiscais 
ativos e aposentados estão convi-
dados a participar. Ao promover o 
debate, a DEN (Diretoria Executi-
va Nacional) pretende apresentar o 
PNEF (Programa Nacional de Edu-
cação Fiscal) e disseminar os con-

  Sindifisco leva debate sobre 
     Educação Fiscal a Goiânia 
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ceitos atuais de Educação Fiscal. O 
tema é tão importante que pode ser 
incluído no currículo de professores 
da rede pública de ensino a partir 
do próximo ano. O Sindifisco já pro-
moveu a discussão sobre Educação 
Fiscal em Juiz de Fora (MG) e São 
José do Rio Preto (SP).

Seguindo o compromisso de 
apresentar as diretorias do Sindifis-
co Nacional, a Diretoria de Relações 
Internacionais é o alvo desta edição 
do Integração. Sob o comando do 
Auditor-Fiscal João Cunha, a Dire-
toria tem a missão de aperfeiçoar as 
articulações com entidades sindicais 
de outros países. Recentemente, 
João Cunha foi eleito presidente da 
Frasur (Federação dos Funcionários 
da Arrecadação Fiscal e Aduaneiros 
do Mercosul).

DEN em Ação

Comissão Especial aprova fim da taxação 
   para aposentados e pensionistas aos 65 anos

da contribuição previdenciária 
para aposentados e pensionis-
tas. Embora a isenção escalona-
da não fosse o objetivo inicial, 
o Sindifisco Nacional considera 
a proposta um avanço e convo-
ca os filiados a permanecerem 
mobilizados para que a matéria 
vença a resistência do governo 
e chegue ao Plenário da Câmara 
dos Deputados. 
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Ao longo do mês de ju-
lho, a RFB (Receita Fe-
deral do Brasil) ganhou 

os holofotes da mídia. Ao con-
trário do que se desejaria, não 
foi a eficiência do órgão ou os 
recordes registrados na arreca-
dação o foco das investidas da 
imprensa. As manchetes dos 
jornais destacavam a denúncia 
de um suposto acesso indevi-
do aos dados fiscais do vice-
presidente do PSDB, Eduardo 
Jorge.

Até o fechamento desta 
edição, as investigações da cor-
regedoria da RFB e da Polícia 
Federal constataram apenas que 
os dados do dirigente partidário 
foram acessados. No entanto, 
nada foi provado em relação ao 
alardeado vazamento de infor-
mações com objetivos políticos.

O fato é que toda essa es-
peculação trouxe graves preju-
ízos para a imagem da RFB e 
dos Auditores. Atrelado a de-
núncia do suposto vazamento 
de informações sigilosas veio 
uma enxurrada de ilações so-
bre uma inexistente inseguran-
ça nos sistemas da Receita.

Como se isso não fosse 
suficiente, embora a servido-

Separação dos

ra investigada pelo suposto 
vazamento seja uma analista 
tributária, em muitos jornais 
o “delito” foi atribuído a um 
Auditor-Fiscal. O erro cometido 
pelos jornalistas tem uma ex-
plicação compreensível. É que 
recentemente o sindicato dos 
analistas mudou sua denomi-
nação para Sindicato Nacional 
da Carreira de Auditoria da Re-
ceita Federal do Brasil. 

A mudança nada tem de 
inofensiva ou ingênua. Pelo con-
trário. Revela a má fé dos diri-
gentes da entidade que querem 
a qualquer preço – menos o le-
gal que seria o concurso público 
– alçar a Auditores os ocupantes 
da carreira acessória da RFB. 

O episódio reforça a argu-
mentação da DEN (Diretoria 
Executiva Nacional) de que é 
inadmissível que se mantenha 
por mais tempo a ilegalidade de 
se ter numa mesma carreira dois 
cargos tão distintos e incomu-
nicáveis. O Sindifisco já tomou 
as medidas cabíveis para impe-
dir que o sindicato dos analistas 
continue usando indevidamente 
a imagem dos Auditores. Agora 
cabe à RFB dar uma solução de-
finitiva para a problema.

Destaques 

A edição deste mês do 
jornal Integração traz a vitó-
ria obtida pelos aposentados 
e pensionistas com a aprova-
ção do parecer do deputado 
Arnaldo Faria de Sá (PDT/SP) 
na Comissão Especial da PEC 
(Proposta de Emenda Consti-
tucional) 555/06. Pelo parecer, 
aposentados e pensionistas fi-
carão isentos da taxação previ-
denciária aos 65 anos.

Além disso, os leitores po-
derão saber a programação do 
seminário sobre PAD (proces-
so administrativo disciplinar) e 
do Encontro de Aposentados 
que serão realizados nas ci-
dades de São Paulo e Araxá, 
respectivamente.

Também merecem desta-
que a avaliação feita pela DEN 
sobre a discussão em curso no 
Congresso Nacional acerca do 
IGF (Imposto sobre Grandes 
Fortunas), a reportagem sobre 
o trabalho desenvolvido pelos 
Auditores-Fiscais no Porto Seco 
de Uruguaiana (maior da Amé-
rica Latina) e a entrevista com 
o corregedor-geral da RFB, An-
tonio Carlos d’Ávila. Confira.

cargos já!

“O Sindifisco já 
tomou as medidas 
cabíveis para impedir 
que o sindicato 
dos analistas 
continue usando 
indevidamente 
a imagem dos 
Auditores.”
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DEN promove seminário de

PAD em São Paulo

ANúNCIo

como erros e infrações leves, 
princípios aplicados ao PAD, a 
apreciação pelo judiciário de ví-
cios do PAD, as garantias indi-
viduais e auditoria patrimonial, 
a necessidade de junta médica 
nos casos de distúrbio, a in-
constitucionalidade das denún-
cias anônimas, entre outros.

A Diretoria de Defesa Pro-
fissional do Sindifisco está confir-
mando os nomes dos palestran-
tes. O seminário será realizado no 
Hotel Paulista Plaza – Alameda 
Santos, 185. As inscrições podem 
ser feitas pelo e-mail anarosa@
sindifisconacional.org.br. As des-
pesas dos participantes serão cus-
teadas pelas Delegacias Sindicais.

A DEN (Diretoria Executiva 
Nacional) e a DS (Dele-
gacia Sindical) Santos 

(SP) realizam, nos dias 16 e 17 
de agosto, em São Paulo, o se-
minário: “Limites constitucionais 
ao PAD (Processo Administrati-
vo Disciplinar) e a inadequação 
da Lei 8.112/90”. 

Na abertura, os participan-
tes terão uma explanação do 
corregedor-geral da RFB (Receita 
Federal do Brasil), Antonio Carlos 
D’Ávila, e do presidente do Sindi-
cato, Pedro Delarue, sobre o tema 
“Corregedoria: uma conquista da 
Classe em defesa da sociedade”. 

O evento dará oportuni-
dade para debates sobre temas 

Veja a programação: 

Dia 16
9h - Corregedoria: uma conquista da classe em defesa da sociedade
9h30 - erros e infrações leves: juízo de admissibilidade
11h15 - Princípios aplicados aos PAD: apreciação pelo judiciário de vícios 
nos PAD
14h30 - Garantias individuais e a auditoria patrimonial: necessidade de 
junta médica nos casos de distúrbios psíquicos
16h - Inconstitucionalidade das denúncias anônimas - desproporcionalida-
de entre infração e pena
 
Dia 17 
9h - lei da improbidade administrativa
10h45 - Acompanhamento das súmulas do judiciário: adequação do PAD
14h - Aspectos psicológicos envolvidos no PAD e sua repercussão
15h - lei orgânica do Fisco: solução para reduzir o número de PAD
relativização do princípio da hierarquia funcional
17h - encerramento

Ligue: (61) 2103-5200 | www.unafiscosaude.org.br

 

Esse é o tempo que os outros planos 
cobrem caso você sofra alguma 
emergência ou urgência durante o 
período de carência.
 
No Unafisco Saúde*, quando uma 
emergência ou urgência surge a 
cobertura é total, desde a internação 
até a alta hospitalar. 

Onde você estiver,
quando você precisar.
Somente 12 horas? 

 

*Os atendimentos de urgência e emergência serão garantidos, sem restrições, desde que o evento tenha ocorrido após a zero hora do dia seguinte ao da confirmação da inscrição do associado no Plano. 
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O jornal Integração segue 
com o compromisso 
de trazer seus leitores 

para dentro do Sindifisco Na-
cional, detalhando as ativida-
des de cada uma das diretorias 
e fazendo com que os filiados 
conheçam mais sobre o funcio-
namento do Sindicato. A ideia 
é que, assim, todos possam ter 
acesso aos serviços de forma 
mais rápida e eficaz.  

Este mês, o jornal apresen-
ta a Diretoria de Relações Inter-
nacionais, que como o próprio 
nome diz, é responsável por 
manter e aperfeiçoar as articula-
ções com entidades sindicais de 
outros países, bem como orga-
nizações governamentais e não 
governamentais internacionais. 

A diretoria  está sob o co-
mando do Auditor-Fiscal João 
Cunha da Silva. Foi dele a ini-

Diretoria busca exemplos no exterior para defender 

interesses da Classe
ciativa de que as informações 
institucionais contidas no site 
do Sindicato tivessem tradução 
para inglês e espanhol. 

No mês de junho, João 
Cunha foi eleito, por unami-
dade, presidente da Frasur 
(Federação dos Funcionários 
da Arrecadação Fiscal e Adu-
aneiros do Mercosul), durante 
o VIII Congresso Internacional 
da Frasur, na cidade chilena de 
Valparaíso (ver quadro). 

Assim como aconteceu na 
RFB (Receita Federal do Bra-
sil), onde as relações interna-
cionais eram tratadas por uma 
assessoria que ganhou status 
de coordenadoria, em virtude 
do crescimento do comércio 
exterior, a expectativa é de 
que as demandas da Diretoria 
de Relações Internacionais se 
intensifiquem. De acordo com 
a própria Receita, existe um 
aumento da demanda por ne-
gociação de tratados de dupla 
tributação, bem como por tra-
tados de cooperação aduanei-
ra.  “Diante dessa realidade, o 
Sindicato tem que estar prepa-
rado para fazer frente a estas 
demandas”, explica Cunha.

Além disso, a Diretoria 
está intimamente ligada à Di-
retoria de Relações Intersindi-

ciais. Juntos, os titulares dessas 
pastas  atuam no contato com 
outros sindicatos e na propo-
sição de ações em prol dos 
servidores públicos. No caso 
da Diretoria de Relações Inter-
nacionais, esse contato é feito 
com  organismos internacio-
nais, buscando a troca de in-
formações acerca da solução 
de problemas comuns.  

“A negociação coletiva do 
serviço público, no que diz res-
peito a solução de conflitos e 
greve, é bem avançada na  Ar-
gentina, por exemplo. Além das 
garantias constitucionais, lá há 
também regras para a negocia-
ção das entidades com governo. 
No Brasil, esse processo ainda 
acontece de maneira muito in-
cipiente. Ficamos à mercê da 
boa vontade do Executivo”, 
avalia João Cunha. 

O trabalho da Diretoria ga-
nhou força com a ratificação da 
Convenção 151 da OIT (Orga-
nização Internacional do Traba-
lho), que trata da organização 
sindical e resolução de conflitos 
trabalhistas no serviço público. 
“Já estamos em contato com  
outros sindicatos do serviço pú-
blicos e com a OIT para que haja 
o cumprimento da convenção”, 
adiantou João Cunha. 

Frasur
Com a criação da Frasur, há 16 anos, as organizações de funcionários da arrecadação fiscal e 

aduaneira ganharam um espaço para discutir a problemática comum nos serviços aduaneiro e de 
arrecadação fiscal. 

Pela primeira vez, a presidência da Frasur será ocupada por um dirigente sindical brasileiro. A 
eleição foi realizada por representantes do Brasil, Paraguai, Uruguai, Colômbia, Argentina e Chile, que 
votaram na chapa de consenso, encabeçada pelo diretor do Sindifisco, joão Cunha. o diretor-adjunto 
de Comunicação, Rafael Pillar junior, integra o Conselho Fiscal da Federação.

 Na avaliação de joão Cunha, esta é uma oportunidade ímpar de projetar o nome do Sindicato. 
“É relevante que o Sindifisco Nacional, sendo o maior sindicato da América latina da Classe, desem-
penhe um papel mais efetivo na integração regional dos sindicatos de servidores da arrecadação fiscal 
e aduaneira”, afirma. 



Seminário
PREVIDÊNCIA SOCIAL PÚBLICA
E CONDIÇÕES DE TRABALHO
Projeto O Auditor e a Sociedade

Maiores informações:
den@sindifisconacional.org.br

Diretoria Executiva Nacional

programa de 
integração e
valorização

A Diretoria Executiva Nacional, com o apoio da DS Belo Horizonte, dá 
continuidade ao Projeto O Auditor e a Sociedade e promove mais um 
Seminário dedicado à Previdência.

No dia 10 de agosto de 2010, a cidade de Belo Horizonte será sede do 
segundo Seminário Previdência Social Pública e Condições de Trabalho. A 
iniciativa faz parte do Projeto O Auditor e a Sociedade, gerido pela DEN, que 
tem como objetivo aproximar os Auditores-Fiscais da sociedade brasileira, 
através de questões relevantes pertinentes à sua atuação funcional.

Ao longo do segundo semestre de 2010, outros eventos serão realizados em 
diferentes localidades do Brasil, sempre com o objetivo de estimular o debate 
e apresentar temáticas relacionadas à Previdência Social.

Aguarde.
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“Em situações em que o Auditor estiver examinando dados no desempenho de suas atividades, no interesse público,

tadoria ou destituição de cargo 
em comissão) recorram ao Judi-
ciário. Na verdade, este é o com-
portamento normal em qualquer 
situação em que alguém, não 
apenas um servidor, entenda ter 
sido prejudicado. É um direito 
constitucionalmente assegurado a 
qualquer cidadão.  A medida que 
a Corregedoria tem para aferir a 
qualidade de seu trabalho é dada 
pela quantidade de penalidades 
expulsórias revertidas, tanto na 
esfera administrativa, quanto na 
esfera judicial. Observando-se o 
índice de reversão no Judiciário, 
em caráter definitivo (após o trân-
sito em julgado), as reversões das 
penalidades são exceções. De 
1995 até hoje, temos registros de 
apenas nove decisões favoráveis 
aos recorrentes contra um total 
de 381 decisões administrativas 
de demissão, cassação de apo-
sentadoria ou destituição de car-
go em comissão, o que represen-
ta cerca de 2,36%. Isso comprova 
que o trabalho da Corregedoria é 
cuidadoso, respeitando sempre 
os princípios do contraditório e 
da ampla defesa, além de outros 
atinentes à própria Administração 
Pública, que asseguram a seus 
administrados amplas condições 
de se defenderem no devido pro-
cesso legal.

Integração - Temos visto situa-
ções em que décadas de dedica-
ção e trabalho são jogadas fora 
pelo cometimento, muitas vezes 
não intencional, de infrações 
menores. A respeito da propor-
cionalidade das penas em rela-
ção às infrações, como o senhor 
vê a aplicação da Lei 8.112, es-
pecialmente em relação às au-
toridades tributárias? Um novo 

não há que se falar em acesso imotivado”

Tiitular da Coger (Corre-
gedoria-Geral da Receita 
Federal do Brasil) desde 

fevereiro de 2008, Antonio Car-
los d’Ávila traz na bagagem 30 
anos de trabalhos no Banco do 
Brasil. A experiência como geren-
te do banco, cargo que acumula 
a atribuição de correição, garante 
a D’Ávila a segurança necessária 
para estar à frente dos tão polê-
micos PAD (processos administra-
tivos disciplinares), atuando com 
imparcialidade e rigor. Em tem-
pos de denúncias de vazamentos 
de dados sigilosos com fins políti-
cos, a função ocupada por ele ga-
nha os holofotes da mídia. Nesta 
entrevista, concedida por e-mail, 
o titular da Coger admite que 
sugeriu a inclusão de regras pró-
prias para a RFB (Receita Federal 
do Brasil) na LOF (Lei Orgânica 
do Fisco) e que não se pode falar 
em acesso imotivado quando está 
por trás o interesse público.

Integração - Muitos casos che-
gam ao Sindicato nos quais se 
observa a condenação no âmbi-
to administrativo sem a existên-
cia da devida materialidade e de 
provas robustas, ocasionando a 
necessidade da busca da rever-
são da penalidade no Judiciário. 
Que providências a Corregedo-
ria tem buscado no sentido de 
evitar tais situações?
Antonio Carlos D’Ávila - A 
pergunta parte de uma premissa 
errada, de que não há materia-
lidade e provas robustas funda-
mentando a penalidade aplicada 
no âmbito administrativo e que 
isto faz com que os servidores, 
especialmente aqueles cujas 
penalidades foram expulsórias 
(demissão, cassação de aposen-Fo
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“Em situações em que o Auditor estiver examinando dados no desempenho de suas atividades, no interesse público,

Antonio Carlos d’Ávila
não há que se falar em acesso imotivado”

regime disciplinar seria viável e 
bem-vindo?
D’Ávila - A Lei 8.112/90 é uma 
lei geral do serviço público e cada 
órgão tem as suas peculiaridades. 
Durante as discussões da LOF [Lei 
Orgânica do Fisco] ocorridas a 
partir de 2007, a proposta original 
da Corregedoria era ter um regime 
disciplinar próprio, fora da Lei nº 
8.112/90, que contemplasse tan-
to a parte material como o rito do 
processo administrativo disciplinar. 
Naquela oportunidade, manteve-
se a parte material, deixando-se de 
lado o rito do processo disciplinar. 
Quando da retomada dos debates 
em dezembro de 2009, utilizou-
se o texto com a parte material 
como ponto de partida. Na fase 
de consolidação da LOF, pediu-se 
à Corregedoria uma versão “alter-
nativa”, na qual seriam mantidos 
os dispositivos da Lei 8.112/90 
com a inclusão apenas do que 
considerávamos indispensável. A 
minuta de LOF divulgada pela ad-
ministração manteve em boa parte 
a estrutura e o conteúdo da nos-
sa versão alternativa, mas trouxe 
algumas alterações que não esta-
vam contempladas na proposta da 
Corregedoria. De qualquer forma, 
é bom registrar que, mesmo sob o 
Estatuto atual, a Corregedoria tem 
um cuidado muito grande no exa-
me que faz das denúncias que re-
cebe.  O cautelar rigor para a aber-
tura de PAD apenas em casos que 
realmente se justifique resulta na 
aplicação de mais penalidades e, 
pela natureza das condutas apura-
das, em penas mais gravosas. Isso 
aponta para a eficácia da análise 
das denúncias pela Coger. 

Integração - Um assunto que 
voltou à tona recentemente é o 

do acesso imotivado. Qual sua 
opinião sobre a aplicabilidade 
desse conceito no que tange 
aos Auditores-Fiscais? A sim-
ples verificação de declarações, 
por exemplo, em busca de in-
dícios que possam levar a um 
procedimento de fiscalização é 
passível de punição? 
D’Ávila - O que se deve levar 
em consideração é que nossa 
atividade é vinculada e que te-
mos que atender aos princípios 
da administração pública. Neste 
caso, é especialmente aplicável o 
princípio da impessoalidade. No 
entanto, em situações em que o 
Auditor-Fiscal estiver examinan-
do dados e informações no de-
sempenho de suas atividades, no 
interesse público, de forma im-
pessoal, não há que se falar em 
acesso imotivado. Foram poucos 
os casos de acesso imotivado 
identificados, em função do tra-
balho preventivo realizado pela 
Corregedoria.

Integração - A respeito das au-
ditorias patrimoniais, sua uti-
lização na busca de possíveis 
infrações não se constituiria em 
um desvio de foco e em excesso 
de poder do Estado? Uma vez 
que outros órgãos da adminis-
tração pública não teriam como 
realizar essas auditorias sem 
uma autorização judicial, não 
teríamos um tratamento dife-
renciado para com os servido-
res da RFB?
D’Ávila - As sindicâncias patri-
moniais, feitas a partir de denún-
cias e representações que a Co-
ger recebe, não são exclusivas da 
Receita Federal do Brasil, mas de 
todo o Poder Executivo Federal, 
conforme estabelece o Decreto nº 

5.483, de 30 de junho de 2005. 
A exemplo da CGU, os demais 
órgãos do Poder Executivo Fe-
deral podem efetuar sindicância 
patrimonial, desde que atendido 
o art. 198, II, do CTN, não ha-
vendo, portanto, necessidade de 
autorização judicial para acessar 
as informações fiscais dos servi-
dores investigados. 

Integração - Em relação aos 
servidores que apresentam per-
turbações emocionais ou psíqui-
cas, que atenção a Corregedoria 
tem dispensado a esses casos 
nos processos administrativos?
D’Ávila - O chamado “incidente 
de insanidade” pode ser provoca-
do pelo acusado ou pela própria 
Comissão de Inquérito, quando 
constatar que o servidor não pos-
sui condições de acompanhar o 
PAD, prejudicando a sua defesa. 
Mas há regras para tanto e são 
as mesmas aplicáveis em todo o 
serviço público federal.

Integração - Como o senhor 
encara o instituto da prescri-
ção no âmbito disciplinar? Por 
exemplo: se um servidor come-
te um crime, na esfera penal, e 
ao mesmo tempo uma infração 
de insubordinação hierárquica, 
levando em consideração que 
a ciência da autoria ocorresse 
após 30 anos, o crime estaria 
prescrito, mas a infração disci-
plinar não. Isso não é excessi-
vamente draconiano?
D’Ávila - Reporto-me à respos-
ta dada à pergunta nº 2, quando 
me referi à proposta feita pela 
Coger em relação ao regime dis-
ciplinar quando das discussões 
sobre a LOF.  Naquela ocasião, 
propôs-se adotar o mesmo ter-

mo inicial da esfera penal, qual 
seja, a ocorrência do fato. Deve-
se destacar, entretanto, que a 
prescrição penal depende das 
penas aplicáveis a cada delito, 
sendo algumas bem maiores que 
cinco anos.

Integração - De que manei-
ra a Corregedoria entende o 
conceito de desídia e sua apli-
cabilidade no que se refere às 
complexas e diversas atividades 
desenvolvidas pelos ocupantes 
do cargo de Auditor-Fiscal?
D’Ávila - O art. 117, XV, da Lei 
nº 8.112/90, é a única previsão 
de demissão do servidor por con-
duta culposa. Sua utilização está 
associada aos casos em que se 
verifica a reiterada negligência 
ou imprudência do servidor – é a 
culpa repetida ou continuada. A 
desídia poucas vezes foi aplicada 
no âmbito da RFB. Ocorreram 
casos raríssimos, cujo acusado 
já fora penalizado anteriormente 
pela mesma infração, mas conti-
nuou a praticá-la. O usual é afas-
tar a desídia se o servidor não 
foi advertido ou comunicado 
de que seu comportamento não 
está correto.

Integração - Quais são os focos 
em que a Corregedoria irá con-
centrar sua atuação? O comba-
te à corrupção e a prevenção da 
ocorrência de potenciais infra-
ções seriam prioridades?
D’Ávila - Certamente que sim. 
As infrações de maior gravidade 
afetam mais a Instituição e seu 
corpo funcional, inclusive sua 
imagem perante a sociedade. É, 
portanto, consequência natural 
concentrarmos esforços nessas 
infrações e em sua prevenção. 
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Comissão Especial aprova proposta de

isenção gradual

isenção completa aos 65 anos. 
Arnaldo Faria de Sá acatou 

em seu relatório parte da emen-
da da PEC 270/08, que deter-
mina que não haja cobrança 
de contribuição na hipótese 
de aposentadoria por invali-
dez permanente. Além disso, o 
parlamentar ainda acatou a su-
gestão do deputado João Dado 
(PDT/SP), no sentido de fazer 
alterações textuais para evitar 
ambiguidades de interpretação. 
A emenda sugerida pelo Sindi-
fisco foi contemplada, em par-
te, com a instituição da isenção 
aos 65 anos.

O relatório apresentado 
inicialmente, de autoria do de-
putado Luiz Alberto, estabelecia 
que os servidores, ao comple-
tarem 61 anos, pagariam 90% 
da contribuição. Além de que 

a redução anual seria de 10%. 
Sendo assim, a isenção com-
pleta chegaria somente aos 70 
anos. Apesar de ter seu relató-
rio substituído, o deputado Luiz 
Alberto foi muito elogiado por 
ter idealizado o escalonamento, 
que foi aperfeiçoado no relató-
rio de Arnaldo Faria de Sá.

O texto original da PEC 
555/06 revogava o artigo 4º da 
Emenda Constitucional 41, que 
propunha a eliminação total da 
cobrança da contribuição pre-
videnciária de aposentados e 
pensionistas do serviço público, 
que passaram a essa condição 
até 2003. Além disso, determi-
nava a retroação dos efeitos da 
revogação a 1º de janeiro de 
2004.

Na avaliação do Sindifisco 
Nacional, o escalonamento da 
cobrança até sua total extinção 
não era o resultado esperado. 
No entanto, apesar de o relató-
rio não propor a isenção total e 
imediata, o diretor de Assuntos 
Parlamentares, João Santos, 
ressalta que ele “traz avanços 
significativos, no sentido de 
que os servidores terão seus 
proventos livres da contribui-
ção aos 65 anos”. 

Para Geraldo Secundino, 
diretor de Assuntos Parlamenta-
res, é importante destacar que, 
a partir de agora, a proposta 
não poderá ser arquivada em 
razão do fim da legislatura ou 
mudança de governo.

O presidente do Sindicato, 
Pedro Delarue, destaca que a 
aprovação do relatório na Co-
missão Especial não encerra 
a luta pelo fim da taxação de 
aposentados e pensionistas. 
“Precisamos estar atentos e 

Os aposentados e os 
pensionistas do servi-
ço público obtiveram 

uma importante vitória na luta 
contra a taxação previdenciá-
ria insti tuída pela EC (Emen-
da Constitucional) 41. É que a 
Comissão Especial criada para 
analisar a PEC (Proposta de 
Emenda Constituição) 555/06 
aprovou, no dia 14 de julho, o 
relatório do deputado Arnaldo 
Faria de Sá (PTB/SP) apresen-
tado em substituição ao pare-
cer do relator Luiz Alberto (PT/
BA). 

De acordo com o texto 
aprovado, todos os aposenta-
dos e os pensionistas ao com-
pletarem 61 anos passarão a 
pagar 80% da contribuição. 
Esse índice será reduzido anu-
almente em 20%, até chegar à 

Representantes do Sindifisco Nacional estavam presentes na reunião que aprovou o escalonamento
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“Precisamos 
estar atentos 
e mobilizados 
para garantir 
que a PEC 
seja colocada 
na pauta do 
plenário”, reforça 
Delarue.
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Comissão Especial aprova proposta de

isenção gradual
mobilizados para garantir que 
a PEC seja colocada na pauta 
do plenário”, reforça Delarue. 

Votação 

Nove deputados votaram 
a favor do relatório de Arnaldo 
Faria de Sá. Abstiveram-se os 
deputados Luiz Alberto (PT/
BA) e Virgílio Guimarães (PT/
MG). O deputado José Genoí-
no (PT/SP) não votou, mas fez 
diversas considerações contra 
o relatório de Arnaldo Faria de 
Sá.  

Todos os argumentos do 
parlamentar já haviam sido 
derrubados pelos integrantes 
das entidades que represen-
tavam aposentados e pensio-
nistas nas audiências públicas 
convocadas pela Comissão 
Especial, incluindo o Sindifisco 
Nacional. 

Votaram a favor do relató-
rio os deputados Marçal Filho 
(PMDB/MS), Arnaldo Faria 
de Sá (PTB/SP), Gerson Pe-
res (PP/PA), Iran Barbosa (PT/
SE), João Campos (PSDB/
GO), Onyx Lorenzoni (DEM-
RS), João Dado (PDT/SP), Jú-
lio Delgado (PSB/MG) e Chico 
Alencar (PSOL/RJ).

Histórico

Desde o desarquivamento 
da PEC 555/06, representantes 
do Sindifisco e de outras en-
tidades sindicais se reuniram 
com centenas de deputados e 
senadores, cobrando a correção 
dessa injustiça histórica contra 
aposentados e pensionistas. 
Nas inúmeras audiências, os 
parlamentares demonstraram 
interesse na instalação da Co-
missão Especial, e a maioria se 

comprometeu a intervir junto 
às lideranças da Câmara e do 
Senado no sentido de dar cele-
ridade à discussão do tema. 

O resultado dessa mobili-
zação foi o elevado número de 
requerimentos apresentados à 
mesa da Câmara para que a 
Comissão fosse instalada no 
período de outubro de 2008 
e março de 2010. Em maio 
deste ano, a DEN (Diretoria 
Executiva Nacional) criou um 
grupo de acompanhamento 
da PEC, após a aprovação no 
CDS (Conselho de Delegados 
Sindicais) e em Assembleia de 
indicativo sobre o tema. Com 
acompanhamento da Diretoria 
de Assuntos Parlamentares, o 
grupo coordenou o trabalho 
parlamentar e acompanhou 
o assunto diretamente em 
Brasília. 

Além de participar das au-
diências públicas, o grupo de 
Auditores fez corpo-a-corpo 
junto aos parlamentares para 
divulgar a Nota Técnica  17, 
elaborada pela Diretoria de 
Estudos Técnicos do Sindica-
to,  com objetivo de subsidiar 
os trabalhos dos integrantes 
da Comissão. O estudo do 
Sindifisco analisou as recen-
tes reformas da Previdência 
e concluiu pela incoerência 
da cobrança da contribuição 
previdenciária.

A aprovação do relatório 
do deputado Arnaldo Faria de 
Sá, embora não atenda total-
mente os anseios de aposen-
tados e pensionistas, pode ser 
considerada uma vitória que 
resultou de todo esse intenso 
trabalho realizado ao longo de 
três anos pelo Sindicato.  

Veja a cronologia dos  
fatos relativos à PEC 555/06:

25 de junho de 2007 - Desarquivamento da Proposta com 
parecer favorável do relator da matéria na CCj (Comissão de 
Constituição, justiça e Cidadania), deputado Arnaldo Faria de 
Sá (PtB/SP), que referendou a legalidade do pleito, no mesmo 
ano. A partir de então, o Sindicato se mobilizou em favor do 
debate.  

29 de novembro de 2007 - Criação da Comissão especial pelo 
então presidente da Câmara, Arlindo Chinaglia (Pt/SP), e in-
dicação de seus membros. Apesar dessa conquista, seu pleno 
funcionamento ficou sob a dependência de outro ato formal da 
presidência da Casa, autorizando sua instalação.

11 de março de 2010 - entidades sindicais foram recebidas pelo 
líder do governo na Câmara, deputado Cândido Vaccarezza 
(Pt/SP). o parlamentar se comprometeu  a entregar pessoal-
mente um documento ao presidente da Câmara, michel temer 
(PmDB/SP), oficializando, em nome do governo, a solicitação 
de instalação da Comissão especial.

16 de março de 2010 - 
o presidente do Sindifis-
co Nacional, Pedro De-
larue - juntamente com 
o diretor de Assuntos 
Parlamentares, Geraldo 
Secundino, e com re-
presentantes de diversas 
entidades - leva o pleito 
diretamente ao presiden-
te da República em exer-
cício, josé de Alencar. 

23 de março de 2010 - Após quase três anos desde a criação, 
michel temer assinou o ato de instalação da Comissão especial 
da PeC 555/06. 

28 de abril de 2010 - 
tem início uma série de 
audiências com a partici-
pação de representantes 
de entidades sindicais. 
o presidente do Sindifis-
co, Pedro Delarue, mar-
cou presença à mesa de 
convidados no dia 12 de 
maio.

08 de junho de 2010 - A DeN e um grupo de filiados visitam os 
gabinetes dos parlamentares que integram a Comissão especial 
da PeC 555/06 para entregar a Nota técnica 17.  Desenvolvi-
do pela Diretoria de estudos técnicos, o documento tinha como 
objetivo subsidiar o convencimento dos deputados. 

14 de julho de 2010 – A Comissão especial criada para ana-
lisar a PeC 555/06 aprovou o relatório do deputado Arnaldo 
Faria de Sá (PtB/SP).
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implementação. O principal de-
les é o crescimento da carga tri-
butária – leia-se, maior incidên-
cia tributária sobre aquela faixa 
de contribuintes de altas rendas, 
detentores de fortunas. 

Ora, não se trata aqui de 
ampliação da carga tributária 
sobre o conjunto dos contri-
buintes. O aumento da alíquota 
do ICMS (Imposto sobre Ope-
rações relativas à Circulação de 
Mercadorias e sobre Prestações 
de Serviços de Transporte Inte-
restadual e Intermunicipal e de 
Comunicação) sobre determi-
nados bens e serviços, cujo con-
sumo ocorre em todas as classes 
sociais, surtiria tal efeito. O IGF, 
não. 

Em sistemas tributários re-
gressivos como o brasileiro, a tri-
butação incidente sobre a fortu-
na opera como um instrumento 
de correção de distorções distri-
butivas. Os recursos arrecada-
dos com essa tributação teriam 
alto potencial distributivo. Cor-

retamente aplica-
dos, retornam 

à sociedade 
sob a for-
ma de bens 

e serviços 
públicos. 

O IGF com-
pareceria, então, 

como promotor de 
maior justiça tributária 

e, por essa razão, deve ser regu-
lamentado. Seu potencial tribu-
tário não é dos mais elevados, 
mas não é desprezível. Cálculos 
divulgados pela imprensa e atri-
buídos à RFB (Receita Federal 
do Brasil) dão conta de que ele 
arrecadaria em torno de R$ 3,5 
bilhões anuais, dependendo 
das faixas de fortuna sobre as 
quais incidiria e das respectivas 
alíquotas. 

Sendo verdadeira essa 
cifra, o IGF arrecadaria, em 
2009, mais do que os R$ 0,475 
bilhões do ITR (Imposto Territo-
rial Rural); dos  R$ 3,31 bilhões 
do IPI (Imposto sobre Produtos 
Industrializados) Fumo; e pouco 
menos do que os  R$ 4,8 bi-
lhões da CIDE (Contribuição de 
Intervenção no Domínio Econô-
mico), no mesmo período. 

Instituído, o IGF deve ob-
servar alguns critérios que o 
tornariam mais justo e fácil de 
fiscalizar. A progressividade é 
o mais importante. Ele deve-
ria ser submetido a uma tabela 
progressiva com alíquotas e li-
mite de isenção que observem 
apropriadamente a estrutura 
distributiva brasileira. O PLP 
277/08 reflete apropriadamente 
esse critério ao propor isenção 
até o valor patrimonial de R$ 
2 milhões e, a partir daí, uma 
progressividade com alíquotas 
variando de 1% a 5% até o má-
ximo de R$ 50 milhões. 

Impostos pagos e com 
potencial conflito com a base 
de cálculo do IGF devem ser 
descontados do valor do IGF 
a recolher. Evitam-se, assim, 
discussões judiciais relativas à 
bitributação. 

Seus contribuintes devem 
ser as pessoas físicas domicilia-
das no Brasil ou, sendo domici-

Para Sindifisco, IGF é sinônimo de

justiça fiscal
liadas no exterior, que detenham 
patrimônio no país. Dessa for-
ma, estrangeiros que possuem 
bens e direitos no Brasil tam-
bém contribuiriam, a exemplo 
dos nacionais. 

As aplicações financeiras e 
lucros distribuídos deveriam ser 
incluídos na relação de bens e 
direitos sujeitos à tributação do 
IGF. Contempla-se, dessa ma-
neira, a renda não consumida 
que se transforma em poupan-
ça na forma de ativos, reais ou 
financeiros, e que constituem 
o patrimônio dos indivíduos. 
Ressalte-se que hoje o Imposto 
de Renda não alcança lucros e 
dividendos distribuídos a acio-
nistas e sócios de empresas.  

A regulamentação do IGF 
deve prever penalidades fiscais 
e penais específicas para as ten-
tativas de fraude e simulação 
que visem a ocultar o titular dos 
bens ou direitos ou seu valor, 
sem prejuízo de outras sanções 
penais previstas na legislação 
nacional. Evitam-se, dessa ma-
neira, as tentativas de ludibriar 
o fisco, escapando da tributação 
pelo IGF. 

O sistema tributário brasi-
leiro não alcança apropriada-
mente o conceito de fortuna ou 
patrimônio. Muitos bens e direi-
tos, adquiridos em razão direta 
do crescimento da renda, ficam 
excluídos da tributação. O Sin-
difisco Nacional entende que a 
implementação do IGF propi-
ciaria uma oportunidade ímpar 
para a prática da justiça tribu-
tária, aplicando corretamente o 
princípio constitucional da ca-
pacidade contributiva. Cabe ao 
Poder Executivo e ao Congresso 
Nacional a iniciativa de traduzir 
em lei a previsão constitucional 
desse imposto. 

Duas iniciativas regula-
mentando a tributação 
sobre grandes fortunas 

tramitam no Congresso Na-
cional atualmente. No Senado 
Federal, o PLS (Projeto de Lei 
do Senado) 128/08, do sena-
dor Paulo Paim (PT/RS), foi 
rejeitado pela CAE (Comissão 
de Assuntos Econômicos). Na 
Câmara dos Deputados, o PLP 
(Projeto de Lei Complementar) 
277/08, da deputada Luciana 
Genro (PSOL/RS), foi aprovado 
na CFT (Comissão de Finanças 
e Tributação) e na CCJ (Comis-
são de Constituição e Justiça). 
O IGF (Imposto sobre Grandes 
Fortunas), previsto no inciso VII 
do artigo 153, da Constituição 
Federal, tornou-se um raro caso 
em que a União não exerce sua 
competência tributária, ape-
sar das diversas tentativas de 
instituí-lo.

Diversos argumentos têm 
sido apresentados pelos detra-
tores desse tributo contra a sua 
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Turismo
Depois das palestras e das discussões, os participantes terão a manhã do dia 26 livre para um city tour. Localizada no Oeste do Estado 

de Minas Gerais, Araxá é uma cidade que abriga algumas das mais relaxantes atrações turísticas do Brasil. É lá que se encontram as famosas 
fontes termais e sulfurosas, onde é possível banhar-se em águas terapêuticas. 

A cidade também é famosa por ter sido moradia de Dona Beija, ou simplesmente Beja, cortesã que virou uma importante dama da 
sociedade.  Exuberante e luxuoso, o antigo casarão de Dona Beja foi transformado em museu por Assis Chateaubriand e, atualmente, exibe 
algumas peças particulares da cortesã.  

Além das belezas e encantos naturais, a cidade de Araxá é um destino com museus e igrejas antigas, construídas no século XIX. A 
Capela de São Sebastião, erguida em estilo colonial, é um exemplo. O local abriga também um museu sacro. 

Araxá sediará Encontro de 

Cronograma 

A abertura do evento, na noi-
te do dia 23, contará com as pre-
senças do presidente e do segun-
do vice-presidente do Sindifisco 
Nacional, Pedro Delarue e Sérgio 
Aurélio Velozo, que participarão 
dos paineis “A importância da Lei 
Orgânica do Fisco para a socieda-
de e para o Brasil” e “Previdência 
Social Pública: Instrumento de 
Distribuição de Renda e Inclusão 
Social”, respectivamente.

No dia 24, a programação 
terá início com a palestra do soci-
ólogo e doutor em ciências sociais 
Ruda Ricci, que falará sobre o 
tema “Consciência Sindical”. Em 
seguida, a diretora de Assuntos de 
Aposentadoria e Pensões do Sin-
difisco Nacional, Clotilde Guima-
rães, falará sobre o projeto “Apo-
sentadoria em Pauta”. “Vamos 
apresentar o projeto Aposentado-
ria em Pauta e as ações que visam 
a valorizar os aposentados. Além 
disso, pretendemos esclarecer que 
o tema ‘aposentadoria’ também 
diz respeito aos ativos e não só aos 
aposentados”, antecipa. 

Para a diretora-adjunta de 
Assuntos de Aposentadoria e 
Pensões, Bernadete Donadon, 
o encontro é uma oportunidade 
ímpar “para que a Direção Na-
cional e as DS possam conhecer 
e interagir com os Auditores-
Fiscais oriundos da Previdência. 
Além, é claro, de aproximar apo-
sentados e pensionistas das ativi-

Aposentados e Pensionistas 

dades do sindicato”. 
À tarde, os participantes 

receberão informações sobre as 
ações jurídicas nacionais e esta-
duais do Sindicato, com a pales-
tra do diretor de Assuntos Jurídi-
cos do Sindicato, Luiz Henrique 
Behrens Franca, e da gerente do 
Departamento de Assuntos Jurí-
dicos Priscilla Baccile. Ainda no 
período da tarde, o diretor de 
Assuntos Parlamentares, João 
Santos, abordará as atividades 

A importância da LOF (Lei 
Orgânica do Fisco), Pre-
vidência Social Pública 

e consciência sindical. Esses são 
apenas três dos vários assuntos 
que serão tratados no grande 
Encontro de Aposentados e Pen-
sionistas, que será realizado na 
cidade mineira de Araxá entre 
os dias 23 e 25 de agosto. O de-
bate, que está sendo promovido 
pela DEN (Diretoria Executiva 
Nacional) e pelas DS (Delegacias 
Sindicais) de Minas Gerais, sob 
coordenação da DS/Belo Ho-
rizonte, acontecerá no Grande 
Hotel e Termas de Araxá. 

A iniciativa faz parte da re-
tomada do programa “Aposenta-
doria em Pauta” e tem por fina-
lidade buscar a valorização dos 
Auditores-Fiscais aposentados, 
bem como informá-los sobre um 
conjunto de questões de interes-
se da Classe. 

“Necessitamos que nossos 
aposentados e pensionistas es-
tejam cada vez mais presentes 
na vida sindical. Neste encon-
tro, além de proporcionarmos a 
alegria da convivência uns com 
os outros, transmitiremos conhe-
cimento e trocas de experiên-
cias. Queremos que eles se sin-
tam acolhidos e compreendam 
como são úteis, imprescindíveis 
e como podem colaborar com as 
atividades sindicais”, explica a 
presidente da DS/Belo Horizon-
te, Adelaide de Macedo.

desenvolvidas pela sua pasta. 
O penúltimo dia do encontro 

será reservado aos paineis “Con-
juntura Econômica e Política Atu-
al e Interrelação entre os Poderes 
Legislativo e Executivo”, com o 
palestrante Antonio Augusto de 
Queiroz, analista político e diretor 
do Diap (Departamento Intersindi-
cal de Assuntos Parlamentares), e 
“Escolha ser Feliz”, com o biólogo 
e pesquisador de comportamento 
humano Júlio Machado.
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Educação Fiscal como princípio de 

cidadania

O Sindifisco Nacional rea-
lizará nos dias 26 e 27 
de agosto mais uma ofi-

cina sobre Educação Fiscal. No 
caso dos Auditores-Fiscais ativos, 
os interessados em participar da 
terceira edição do evento, que 
desta vez será em Goiânia (GO), 
têm até o dia 10 de agosto para 
se inscrever, a fim de solicitar a 
dispensa de ponto. 

O ciclo de oficinas coorde-
nado pela Diretoria de Defesa da 
Justiça Fiscal e Seguridade Social 
tem como objetivo disseminar en-
tre os Auditores-Fiscais, ativos e 
aposentados, os conceitos atuais 
da Educação Fiscal, além de esti-
mular o envolvimento dos Audito-
res em ações e projetos de controle 
social do gasto público. O formato 
das oficinas inclui a apresentação 
do PNEF (Programa Nacional de 
Educação Fiscal) e os projetos em 
andamento pelo país.

“O ciclo 
de oficinas 
coordenado 
pela Diretoria 
de Defesa da 
Justiça Fiscal 
e Seguridade 
Social tem 
como objetivo 
disseminar entre 
os Auditores-
Fiscais, ativos e 
aposentados, os 
conceitos atuais 
da Educação 
Fiscal.”

“Estamos empenhados em, 
ao final do ciclo de oficinas, im-
plementar, pelo menos, um dos 
projetos sugeridos nos encontros 
realizados”, afirma Maria Amália 
Polotto, diretora de Defesa da 
Justiça Fiscal e da Seguridade 
Social. 

Este ano, já foram realizadas 
oficinas em Juiz de Fora (MG) e 
São José do Rio Preto (SP). As 
despesas para a participação fi-
cam por conta das Delegacias 
Sindicais. Para se inscrever para 
a oficina de Goiânia, basta enviar 
e-mail para sindifisco.go@terra.
com.br ou ligar para (62) 3225-
3888 (Rosana ou Lidimar).

Importância 

A iniciativa do Sindifisco 
de ampliar a discussão sobre a 
importância da Educação Fiscal 
tem encontrado respaldo em ou-
tros setores da sociedade. Uma 

prova disso é a possibilidade de 
o tema passar a fazer parte do 
currículo de professores da rede 
pública de ensino, a partir de 
2011, como conteúdo obriga-
tório, a ser instituído pelo PNE 
(Plano Nacional de Educação). 
A proposta foi discutida durante 
a Conae (Conferência Nacional 
de Educação), ocorrida entre os 
dias 28 de março e 1º de abril, 
em Brasília, com a presença de 
mais de três mil participantes. 

Na ocasião, educadores 
de todo o país levantaram te-
mas de interesse que pudessem 
contribuir para a construção 
das diretrizes nacionais do Sis-
tema Nacional Articulado de 
Educação, que passará a valer 
nos próximos dez anos (2011 a 
2020). 

Nesse contexto, a Educa-
ção Fiscal foi um dos temas 
reconhecidos como sendo de 

A partir desse mês, a DEN vai iniciar seu novo ciclo de visitas ao 

redor do Brasil, para ouvir as reivindicações da Classe e integrar os 

objetivos do Sindiisco Nacional. Acompanhe a programação 

através do site do Sindicato e não deixe de participar.

nos estados

Em agosto, a DEN tem um encontro 
marcado com os Auditores-Fiscais
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Metas do PNEF para o quadriênio 2008/2011
•	 Fortalecer o Programa com a parceria do governo nas três 

esferas (federal, estadual e municipal); 

•	 Ampliar os módulos dos cursos de disseminadores para o 
público em geral; 

•	 Chegar a 80% de abrangência nos municípios; e 

•	 Alcançar a capacitação de 60 mil pessoas. 

fundamental importância na 
construção de uma sociedade 
mais preparada para a defesa 
dos seus interesses. Depois de 
consolidadas na Conae, as pro-
postas serão encaminhadas ao 
Congresso Nacional sob forma 
de PL (Projeto de Lei).

A inserção do tema no de-
bate educacional consolida a 
importância do trabalho exer-
cido pelo PNEF, vinculado aos 
Ministérios da Fazenda e da 
Educação, e de responsabili-
dade da Esaf. De acordo com 
o gerente do PNEF, Claudemir 
Frigo, as iniciativas experimen-
tadas com professores da rede 
pública de ensino e servidores 
públicos, até agora alvos do 
Programa, vêm gerando resulta-
dos surpreendentes. 

“Estipulamos metas para 
o período de 2008 a 2011 e, a 
cada ano, os números nos mos-

tram que estamos conseguindo 
superar as estimativas”, afirma. 
Segundo ele, mais de 35 mil es-
colas tiveram acesso às práticas 
de educação fiscal. “São profes-
sores que aprendem como po-
dem atuar numa gestão pública 
eficiente e, ao mesmo tempo, 
repassam esses conhecimen-
tos aos seus alunos, vizinhos, 
que replicam essa informação e 
criam uma rede”, completa.

Metodologia

Para atingir o número 
expressivo de cidadãos cons-
cientes e alcançar a meta de 
envolver 80% dos municípios 
brasileiros até 2011, o PNEF 
investiu no Curso de Dissemi-
nadores de Educação Fiscal. 
A partir dessa ferramenta, o 
professor ou servidor público 
pode ter acesso às informações 
necessárias por meio de aulas 

presenciais ou à distância. 
Esse modelo de ensino já 

rendeu a formação de 180 mil 
pessoas em todo o país, no pe-
ríodo de 2002 a 2009. A ideia 
tem dado tão certo que, segun-
do Frigo, ajudará a bater a meta 
de formação estipulada para 
2008 a 2011, que é de 60 mil. 
“Hoje, estamos na proporção 
de 20 mil formações por ano, o 
que mostra o interesse das pes-
soas em aplicar sua cidadania”.

Terminado o curso, os pro-
fessores capacitados se compro-
metem em desenvolver projetos 
pedagógicos que estimulem as 
crianças por meio de teatro, ofi-
cinas, musicalização e outros. 
A coordenação do Programa 
também elaborou cartilhas ilus-
tradas, com histórias em quadri-
nhos relacionadas a vivências 
do cotidiano para atrair não só 
o público infantil, mas toda a 
família. 

A partir desse mês, a DEN vai iniciar seu novo ciclo de visitas ao 

redor do Brasil, para ouvir as reivindicações da Classe e integrar os 

objetivos do Sindiisco Nacional. Acompanhe a programação 

através do site do Sindicato e não deixe de participar.

nos estados

Em agosto, a DEN tem um encontro 
marcado com os Auditores-Fiscais
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Agilidade e eficiência no porto seco mais movimentado da

No setor de importação, a 
velocidade de liberação das car-
gas não é tão expressiva. O pro-
blema está nos procedimentos 
necessários para a recepção dos 
veículos. É preciso que o despa-
chante responsável pela merca-
doria cumpra especificações im-
portantes para que a fiscalização 
possa analisar os despachos refe-
rentes à carga. Isso, no entanto, 
não acontece com muita agilida-
de, e, de acordo com dados do 
setor, 55% dos veículos acabam 
ficando mais de 72 horas para-
dos esperando liberação. 

Por isso, na importação, o 
número de despachos analisa-
dos cai bastante em comparação 
com o setor de exportação. Em 
média, são trabalhados entre 
140 e 180 despachos por dia. “A 
Receita gasta muito tempo cor-
rigindo pequenas irregularida-
des”, explica Flávio, referindo-se 
à dificuldade imposta em função 
da baixa eficiência de alguns 
despachantes. “A qualidade dos 
despachantes, na média, real-
mente não é tão boa”, corrobo-
ra o Auditor-Fiscal Thiago Flo-

res Schmitt, há quatro anos em 
Uruguaiana. 

No entanto, os problemas 
anteriores à chegada do despa-
cho para a fiscalização são ate-
nuados com a velocidade de 
análise da fiscalização. De acor-
do com os Auditores-Fiscais do 
Porto, os despachos levam entre 
20 minutos e 1 hora para serem 
analisados, em média. “É claro 
que alguns despachos podem de-
mandar mais tempo de trabalho 
em função de peculiaridades”, 
ressalva Flávio. “Mas isso aqui 
é quase um organismo vivo fun-
cionando. É uma sintonia muito 
grande da gente”, completa o 
ex-supervisor da unidade.

Para Thiago, essa “vida do 
porto” é uma das características 
principais do trabalho no Porto 
Seco de Uruguaiana. “Aqui, não 
temos tempo livre. O trabalho é 
dinâmico, e os processos são re-
solvidos de forma rápida. Não 
deixamos pendências”, resume 
o Auditor. Um dos motivos para 
isso é a responsabilidade da Clas-
se com o comércio internacional. 
É facilmente perceptível em todo 

Na fronteira com Argenti-
na, no extremo oeste do 
Rio Grande do Sul, 18 

Auditores-Fiscais da RFB (Recei-
ta Federal do Brasil) trabalham 
vigorosamente para garantir agi-
lidade e segurança ao comércio 
internacional brasileiro terrestre. 
Eles são responsáveis pela fisca-
lização na maior alfândega rodo-
viária da América Latina: o Porto 
Seco de Uruguaiana (RS).

Tudo na unidade chama 
a atenção pelo tamanho e pela 
agitação. O porto está instalado 
em 167.000 metros quadrados 
de área, que abrigam o estacio-
namento para os caminhões, a 
balança para os veículos, o scan-
ner de carga, um depósito para 
mercadorias apreendidas e para 
armazenagem de produtos (só 
este espaço, com 4.900 metros 
quadrados), além do prédio que 
abriga as alfândegas brasileira e 
argentina e diversas representa-
ções do poder público brasileiro, 
como agências de vigilância e 
outros.

O movimento no espaço 
é intenso durante o dia inteiro. 

Embora a fiscalização funcione 
até as 20h, o porto está aberto 
para recepção de veículos 24 ho-
ras por dia. Na média, cerca de 
700 caminhões carregados com 
produtos importados pelo Brasil 
ou prontos para exportação pas-
sam pela unidade todos os dias. 

Para se ter uma ideia, o 
volume de carga analisado e 
verificado no Porto Seco de Uru-
guaiana no mês de junho foi de 
mais de 270 mil toneladas. Nes-
te período, circularam pela uni-
dade cerca de US$ 827 milhões, 
o equivalente a cerca de R$ 1,4 
bilhão, em mercadorias. 

Apesar do grande volume 
de trabalho, a fiscalização é efi-
ciente e rápida. No setor de ex-
portação, são analisados entre 
400 e 500 despachos por dia. O 
resultado é que quase nenhum 
caminhão fica no pátio por mais 
de 24 horas. “Até 74% dos veícu-
los na exportação saem em até 2 
horas após a entrada no porto”, 
afirma o Auditor-Fiscal Flávio 
Coelho Machado, que foi super-
visor da unidade de novembro 
de 2008 a abril deste ano. 
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Agilidade e eficiência no porto seco mais movimentado da

América latina

o grupo o senso de compromisso 
com o auxílio ao comércio exte-
rior, no sentido de agilizar pro-
cessos. Além disso, é notável a 
consciência da categoria sobre a 
função de proteção da socieda-
de que está incluída no trabalho 
desenvolvido pelas aduanas. 

No entanto, outra peculiari-
dade da atuação no maior porto 
seco da América Latina é a proxi-
midade com os intervenientes. “A 
característica do modal rodoviário 
implica em maior pressão”, diz Flá-
vio. Isso se deve principalmente a 
possíveis prejuízos aos importado-
res em função de alguma demora 
desnecessária para a liberação da 
carga. “(os despachantes) estão 
sempre cobrando, sempre pres-
sionando”, conta Thiago. “Essa é 
uma diferença importante no tipo 
de trabalho, aqui (no porto seco) 
os intervenientes nos procuram 
enquanto que em outras ativida-
des da Receita as pessoas, em al-
guns casos, tentam se esconder”, 
afirma Thiago.

Embora haja tanto para 
ser fiscalizado, a organização da 
aduana em Uruguaiana é um 
dos principais trunfos da Receita 
Federal do Brasil para garantir 

uma fiscalização feita com agili-
dade e alta qualidade. 

Todos os caminhões são 
pesados assim que entram no 
porto. A medida possibilita que 
se verifique se houve alteração 
na quantidade de carga sendo 
transportada e a constante na 
documentação apresentada pe-
los responsáveis pela mercado-
ria. Após a balança, os veículos 
passam por um scanner que re-
vela com qualidade o conteúdo 
do caminhão. Após essa verifica-
ção, os caminhões são encami-
nhados para os canais de con-
ferência pertinentes conforme a 
parametrização específica.

Além dessas etapas, os pro-
cessos são avaliados também 
por um grupo de Auditores res-
ponsáveis por uma análise de 
risco. Em função disso, qualquer 
carga, independentemente da 
indicação de canal de conferên-
cia, pode ser aberta e sofrer veri-
ficação física. 

Novo grupo 

Todo esse trabalho desen-
volvido em Uruguaiana está, 
neste momento, sendo repassa-
do a 18 novos Auditores-Fiscais 

que ingressaram na RFB neste 
ano. O grupo anterior está todo 
sendo removido. “Isso (a saída 
para outra unidade) não tem 
nada a ver com o trabalho, que é 
muito motivante e intenso, mas o 
grupo sente necessidade de estar 
em uma cidade com maior in-
fraestrutura e mais próxima dos 
grandes centros”, explica Thiago 
que, no último concurso de re-
moção, conseguiu transferência 
para Pelotas (RS). 

Apesar da mudança, os no-
vos aduaneiros de Uruguaiana 
puderam ficar mais de um mês 
com o pessoal mais experiente 
para aprender um pouco me-
lhor sobre as peculiaridades da 
atuação no maior porto seco 
da América Latina. “Quando 
chegamos, há quatro anos, essa 
transição foi muito mais difícil. 
Ficamos sem essa passagem de 
experiência que estamos fazendo 
agora com os novatos. Naquela 
época, o trabalho era muito fru-
to da pesquisa solitária de cada 
um e de reuniões regulares que 
fazíamos de 15 em 15 dias para 
trocar experiências”, lembra o 
ex-supervisor da unidade, que 
está preparando a mudança para 

Governador Valadares (MG). 
Além da iniciativa dos Audi-

tores mais antigos em atrasarem 
a remoção para poder repassar 
um pouco do conhecimento 
adquirido durante quase meia 
década de trabalho na aduana 
gaúcha, os recém-chegados tam-
bém contam com outro novo ins-
trumento de auxílio ao trabalho: 
os manuais aduaneiros. “Tinha 
muito receio quando cheguei 
por não saber bem qual era o 
trabalho, mas fiquei muito alivia-
do quando senti que o pessoal 
daqui estava ciente do problema 
e muito disposto a ajudar”, diz o 
recém-empossado Auditor-Fiscal 
Felipe Rodrigues Moreira. 

O mineiro de Belo Horizonte 
Felipe sintetiza bem o sentimen-
to dos novos e dos antigos adu-
aneiros de Uruguaiana: compro-
misso com o Estado brasileiro. 
“Estamos nos preparando para 
dar sequência ao trabalho que 
vem sendo desenvolvido aqui, 
e, apesar da distância de nossas 
cidades de origem, pelo que já 
conversei com o pessoal novato, 
não acho que tem ninguém aqui 
contando dia para ir embora”, 
resume o Auditor-Fiscal.  
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Thiago Flores (esquerda) e Flávio Machado (direita) repassam experiências do Porto para Felipe Moreira (centro) aprovado no último concurso.
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Negociação Coletiva
A Secretaria de Recursos 

Humanos do Ministério do Pla-
nejamento apresentou duas mi-
nutas de Projetos de Lei sobre 
negociação coletiva durante 
reunião no dia 13 de julho. As 
minutas estão sendo avaliadas 
pela bancada sindical. Mas na 
avaliação do Sindifisco Nacio-
nal, embora não sejam perfeitos, 
os PL trazem avanços no que diz 
respeito à mesa de negociação 
e ao mandato classista. As pro-
postas ainda devem passar por 
aperfeiçoamentos.

Precariedade em Manaus 
Atendendo convite da DS (Delegacia Sindical) Amazonas, o Sin-

difisco visitou as unidades da Receita na localidade para verificar as 
condições de trabalho, e o que se observou foi a precariedade dos 
prédios. A situação fomentou o planejamento de um seminário sobre 
as condições de trabalho e Previdência Pública. O evento ocorrerá 
no fim do mês de agosto, quando completa dois anos a interdição do 
prédio anexo do Ministério da Fazenda na região.

Afronta à fiscalização 
O Sindifisco enviou carta 

à Corep (Coordenação de Vigi-
lância e Repressão) solicitando 
providências em relação à de-
tenção de Auditores que realiza-
vam uma operação sigilosa na 
MG-497, em Iturama (MG). O 
Sindicato solicitou empenho da 
Corep para que os envolvidos 
sejam responsabilizados admi-
nistrativa e penalmente. Além 
disso, a DEN (Diretoria Executi-
va Nacional) colocou a estrutura 
do Sindifisco à disposição dos 
Auditores constrangidos.

Portos Secos 
A Comissão de Agricultura do Senado aprovou o substitutivo ao 

PLS 327/06. O texto original alterava o regime jurídico dos portos secos 
de “serviço público” para “serviço de utilidade pública”, dispensando 
assim a licitação. O substitutivo aprovado mantém a licitação, mas difi-
culta a ampliação da concorrência para a exploração dos portos secos. A 
manutenção do regime atual foi alvo de intenso trabalho do Sindifisco.

Observatórios Sociais  
A Diretoria de Defesa da Justiça Fiscal e Seguridade Social par-

ticipou do encontro de Observatórios do Rio de Janeiro. O evento foi 
uma oportunidade para o repasse de informações do Observatório 
Social do Brasil e para a troca de experiências entre os observatórios 
em funcionamento no estado fluminense. Os observatórios sociais 
são entidades sem fins lucrativos que atuam no auxílio à fiscalização 
do uso de recursos públicos. 

MCCE
Em reunião do MCCE (Movimento de Combate à Corrupção 

Eleitoral), o Sindifisco Nacional ratificou o apoio às ações do Mo-
vimento. Nos próximos meses, as entidades que integram o MCCE 
vão intensificar a fiscalização de modo a fazer cumprir a Lei da Fi-
cha Limpa e a Lei 9840/99, que proíbe a compra de votos e o uso 
da máquina administrativa. O Sindifisco se comprometeu a propor a 
participação de todas as delegacias sindicais na discussão. 

Durante o seminário, organizado pela Diretoria de 
Direito Profissional, serão apresentados diversos 
painéis envolvendo temas variados. Além disso, os 
participantes terão a oportunidade de debater 
sobre as principais nuances do PAD, como 
aspectos legais e reflexos psicológicos.

Diretoria Executiva Nacional

Data e Local: 
dias 16 e 17 de agosto, no Hotel Paulista Plaza, 
na Alameda Santos, 185, em São Paulo/SP.

Inscrições: 
através do e-mail
anarosa@sindifisconacional.org.br


