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O Ministério da Fazenda 
deve terminar análise da minuta 
da LOF (Lei Orgânica do Fisco) 
elaborada pela administração 
até o fim de outubro. O prazo 
foi estipulado pelo secretário-
-executivo do órgão, Nelson Ma-
chado, em reunião realizada em 
agosto. A tramitação do texto 
tem sido acompanhada de perto 
pela DEN (Diretoria Executiva 
Nacional). O texto apresentado 
pela RFB trouxe diversos avan-
ços. Mas o Sindicato ainda luta 

Seminário discute os “Limites 
constitucionais ao PAD (Processo 
Administrativo Disciplinar) e a ina-
dequação da Lei 8.112/90”, em 
São Paulo. O evento, realizado em 
agosto, reuniu parlamentares, sindi-
calistas, advogados, procuradores e 
representantes da administração. O 
encontro foi promovido pela DEN 
(Diretoria Executiva Nacional) do 
Sindifisco Nacional, em parceria 
com a DS (Delegacia Sindical) San-
tos. Nos debates, foi possível ob-
servar as diversas limitações da Lei 
8.112/90 no que se refere à aplica-
ção aos Auditores-Fiscais. 
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Projeto “DEN nos Estados” 
retoma cronograma de visitas aos 
Auditores-Fiscais. No ano passado, 
quando o projeto teve início, 51 
localidades receberam diretores do 
Sindifisco Nacional para debater 
temas de interesse da Classe. O ob-
jetivo do projeto é fomentar a dis-
cussão direta com a categoria sobre 
assuntos como trâmite da LOF (Lei 
Orgânica do Fisco), valorização do 
cargo de Auditor-Fiscal, atribuições 
e prerrogativas e projetos para atua-
ção do Sindicato.

DEN em Ação

Minuta de LOF garante prerrogativa do 
   Auditor-Fiscal no lançamento do crédito

por melhoria em alguns pontos 
da minuta. Há espaço para me-
lhoras no que diz respeito à se-
paração das carreiras, à garantia 
de que a função de secretário da 
RFB seja privativa de Auditor- 
Fiscal, à definição da escolha 
do secretário por meio de lista 
tríplice e ao estabelecimento de 
mudanças na parte disciplinar.
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O Sindifisco Nacional com-
pletou no dia 14 de se-
tembro um ano de exis-

tência. Produto da união entre o 
Unafisco Sindical e os sindicatos 
da base da Fenafisp, o novo Sin-
dicato nasceu com o desafio de 
também unificar culturas diferen-
tes, sem que isso representasse 
prejuízo a nenhuma delas. Ou 
seja, para chegar até aqui, os Au-
ditores-Fiscais promoveram um 
amplo debate acerca da estrutura 
da nova entidade, buscando ga-
rantir que sua criação não igno-
rasse a história de luta dos Audi-
tores oriundos da Receita Federal 
e da Receita Previdenciária.

A partir da fusão dos Fiscos, 
efetivada no primeiro semestre de 
2007, o compromisso de mate-
rializar a unificação da represen-
tação sindical foi definitivamente 
firmado com a assinatura de um 
protocolo de intenções entre Una-
fisco e Fenafisp. O documento 
expressou o compromisso de que 
todo o processo seria conduzido a 
partir de “amplo debate e decisão 
democrática das duas categorias 
envolvidas e liderado pelas duas 
entidades, de comum acordo, res-
peitada a representatividade de 
cada uma”. E assim ocorreu. 

Antes mesmo de finalizado 

Um ano de 

o processo, os Auditores-Fiscais 
deram provas de que a atuação 
conjunta era, de fato, o caminho 
acertado e eficaz a ser trilhado no 
futuro próximo. Já em 2007, a 
Classe passou a atuar de maneira 
unificada por ocasião da campa-
nha salarial que resultou em um 
dos movimentos mais vitoriosos 
das duas entidades. 

Passada a campanha sala-
rial, a unificação assumiu nova-
mente lugar de destaque no rol 
de prioridades dos Auditores. Na 
Assembleia Nacional do dia 11 de 
setembro de 2008, a Classe apro-
vou a estrutura da nova entidade 
(sindicato de base nacional com 
representação única) e um crono-
grama para o processo.

De acordo com o calendário 
definido na oportunidade, entre 
novembro do mesmo ano e fe-
vereiro de 2009, uma comissão 
receberia contribuições para a 
formulação do estatuto da nova 
entidade. Durante esse período, a 
Comissão recebeu 247 sugestões 
formuladas por Auditores-Fiscais 
de todas as regiões do país. No 
dia 6 de março do ano passado, a 
Comissão de Sistematização, cria-
da para elaborar o documento, 
apresentou a minuta do estatuto. 
Seguindo o processo, a minuta 

recebeu novas contribuições e foi 
analisada mais cuidadosamente 
pelos filiados em assembleias.

De 13 a 18 de abril, Audito-
res-Fiscais estiveram reunidos no 
Congresso Unificado, oportunida-
de em que debateram e aprova-
ram a minuta do estatuto da nova 
entidade e o nome da represen-
tação unificada: Sindifisco Nacio-
nal. Em maio, os Auditores-Fiscais 
das duas entidades, reunidos em 
Assembleia, deliberaram sobre o 
assunto e aprovaram a unificação. 
Era mais uma etapa vencida. 

Ainda no mesmo mês, foram 
feitas as adequações necessárias 
aos estatutos das Delegacias Sin-
dicais e aberto o período de ins-
crição das chapas que concorre-
riam à diretoria do recém-criado 
Sindifisco Nacional.

Há um ano, a primeira DEN 
(Diretoria Executiva Nacional) 
do Sindifisco Nacional assumiu 
a entidade unificada. No grupo 
que inaugura a nova fase de re-
presentação da categoria – forma-
do tanto por Auditores-Fiscais da 
base do Unafisco Sindical como 
da Fenafisp – restou o desfecho 
esperado: não só houve a unifica-
ção das entidades representativas, 
mas também a integração dos 
Auditores-Fiscais. 

unificação

“Na Assembleia 
Nacional do dia 
11 de setembro 
de 2008, a Classe 
aprovou a estrutura 
da nova entidade 
(sindicato de base 
nacional com 
representação única) 
e um cronograma 
para o processo.”
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Diretoria retoma

“den nos estados”

AnúnCio

Ilhéus (BA), Itabuna (BA), Vitó-
ria da Conquista (BA), Feira de 
Santana (BA), Camaçari (BA), 
Salvador (BA), Barueri (SP), 
Osasco (SP), Taubaté (SP), São 
José dos Campos (SP), Macaé 
(RJ), Campos dos Goytacazes 
(RJ), Passo Fundo (RS), San-
to Ângelo (RS), Caxias do Sul 
(RS), Cuiabá (MT), Campo 
Grande (MS) e Palmas (TO). 

O projeto consiste no de-
bate direto com os Auditores-
Fiscais sobre os assuntos de in-
teresse da Classe, como trâmite 
da LOF (Lei Orgânica do Fisco), 
valorização do cargo de Audi-
tor-Fiscal, atribuições e prerro-

A DEN (Diretoria Execu-
tiva Nacional) retomou 
no fim de agosto o cro-

nograma de visitas do projeto 
“DEN nos Estados”. Assim como 
em 2009, quando o projeto teve 
início com visitas a Auditores-
Fiscais de 51 localidades, os di-
retores estão percorrendo vários 
estados para realizar encontros 
diretamente com a Classe em 
seus locais de trabalho ou nas 
DS (Delegacias Sindicais) do 
Sindifisco Nacional a que são 
filiados. 

Nessa segunda fase do pro-
jeto, a diretoria visitou, até me-
ados de setembro, 18 cidades: 

Histórico

 O projeto “DEN nos 
Estados” foi lançado pela di-
retoria do Sindifisco Nacional 
em março de 2009. Naquele 
ano, 17 diretores participaram 
de diversas visitas a Delega-
cias Sindicais e a unidades da 
Receita Federal do Brasil em 
todas as regiões do país. Pelo 
formato do projeto, a diretoria 
geralmente percorre as locali-
dades em dupla e desenvolve 
discussões com as bases para 
aproximar cada vez mais Au-
ditores e Sindicato.  

gativas da Classe, projetos para 
atuação do Sindicato e rumos a 
serem seguidos pela categoria. 
O momento também tem sido 
oportuno para que os próprios 
filiados esclareçam dúvidas so-
bre outros assuntos.

“A participação dos Au-
ditores nessa segunda fase do 
projeto tem sido expressiva, e 
o contato da diretoria com as 
bases tem-se revelado bastante 
proveitoso, no sentido de nor-
tear as ações do Sindicato para 
atender às demandas específi-
cas de cada localidade”, avalia 
o secretário-geral do Sindifisco 
Nacional, Cláudio Damasceno.

Você tem 
para onde ligar.
De um lado você com seus sintomas e dúvidas, 
do outro um médico altamente capacitado para 
orientar você da melhor maneira.

É assim que funciona o Aconselhamento Médico 
Telefônico, com um simples telefonema você 
consegue a ajuda que precisa com toda 
comodidade e evita a exposição desnecessária  
em  ambientes  de emergências nos hospitais.

Ligue para (61) 2103 5200 e saiba a diferença 
entre ter um plano e ser do Unafisco Saúde.

Se você já é associado ao Unafisco Saúde utilize o 
serviço através do telefone 0800 12 46 66.

atendimento@unafiscosaude.org.br
www.unafiscosaude.org.br

Nosso patrimônio é a sua vida.
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estão tratando de algum assunto 
de interesse da Classe. 

Sobre o trabalho à frente 
da pasta, o diretor Luiz Benedi-
to afirma que a gestão anterior 
lhe deu um know how que lhe 
permite o grau de conhecimen-
to necessário para atender às 
demandas do setor. “Com o 
tempo, fui aprimorando conhe-
cimentos sobre as questões da 
Classe e hoje me sinto mais tran-
qüilo para enfrentar os desafios, 
mesmo quando o cenário é de 
mudanças”, afirma. 

O trabalho da diretoria de 
Estudos Técnicos é também 
um meio de projetar o nome 
do Sindicato e do trabalho dos 
Auditores-Fiscais para a socieda-
de por meio da imprensa. Nos 
primeiros meses do ano, quando 
toda a população se voltou para 
as declarações de IRPF (Impos-
to de Renda da Pessoa Física), 
por exemplo, a diretoria foi de-
mandada para explicar o tema 
em vários jornais de circulação 
nacional. 

“Fomos procurados para 
orientar os contribuintes sobre as 

Estudos Técnicos projeta Sindicato e 

Auditores-Fiscais para sociedade

declarações de Imposto de Ren-
da. Nessas ocasiões, aproveita-
mos a oportunidade para opinar 
e levar a visão dos Auditores-Fis-
cais sobre o tema e para projetar 
o nome da entidade”, conta o 
diretor. 

Com a unificação das en-
tidades representativas do Fisco 
em 2007, a demanda do trabalho 
aumentou, o número de pessoas 
a quem a diretoria tem de se re-
portar cresceu e novos assuntos 
estão sendo tratados. Atualmen-
te, os afazeres da diretoria se con-
centram em dois grandes eixos, o 
da justiça tributária e o do fator 
previdenciário. Sobre o primeiro 
tema, recentemente, foram ela-
boradas notas técnicas sobre a 
repatriação de recursos que estão 
no exterior e também sobre as 
grandes fortunas. 

Na linha previdenciária, 
pode ser destacada a Nota Téc-
nica 17, documento que subsi-
diou o trabalho parlamentar dos 
Auditores-Fiscais no Congresso 
Nacional em prol da aprovação 
da PEC (Proposta de Emenda à 
Constituição) 555/06. O trabalho 

faz uma análise das motivações 
para a instituição da cobrança 
previdenciária de aposentados e 
pensionistas do serviço público e 
ressalta a falta de pertinência para 
sua manutenção, concluindo pela 
extinção da contribuição.  

Além dos grandes eixos de 
trabalho, ainda há as demandas 
de rotina. Entre elas, destacam-se 
a junção de documentos e aná-
lises sobre a LOF (Lei Orgânica 
do Fisco), os pedidos de análise 
de remuneração dos Auditores-
Fiscais, as consultas sobre o re-
gimento interno da RFB (Receita 
Federal do Brasil), entre outros 
temas. 

Além disso, a diretoria ain-
da é responsável pela publicação 
trimestral Tributação em Revista, 
que traz artigos especializados 
e indicadores tributários e orça-
mentários do país. Mensalmente, 
a diretoria também contribui com 
o jornal Integração, além de for-
necer subsídios de maneira mais 
corriqueira para publicação de 
matérias no Boletim Informativo 
veiculado na página eletrônica da 
entidade.  

O jornal Integração deste 
mês detalha para cate-
goria a atuação de mais 

uma das diretorias do Sindifisco 
Nacional. Desta vez, o foco é a 
de Estudos Técnicos, que é res-
ponsável por elaborar análises 
sobre assuntos de natureza tribu-
tária, fiscal, aduaneira, sindical, 
previdenciária e outros temas 
pertinentes aos interesses dos 
Auditores-Fiscais. 

A diretoria está sob a dire-
ção dos Auditores-Fiscais Luiz 
Antonio Benedito, que comanda 
a pasta pela segunda vez con-
secutiva, e Elizabeth de Jesus 
Maria. Como determina o es-
tatuto do Sindicato, a diretoria 
está concentrada nas demandas 
de dois públicos: o interno e o 
externo. 

No primeiro caso, o traba-
lho deve atender aos Auditores-
Fiscais, razão da própria exis-
tência da entidade sindical. No 
entanto, sempre há demandas 
de estudos que são produzidos 
como contribuição do Sindicato 
para subsidiar deputados, se-
nadores, imprensa etc, quando 



CONAF
2010

Brasil - Florianópolis
7 a 13 de novembro

f““““““““““  “““ “  “í“ q““ “““““ 
“  “““ “q““““ q““ q“““““““

“U“IT“R““ISC“L:

““ ““““““““““““““ ““““ ““““““ ““ 
“““““““““““““““ ““““““““” é o tema do 
CONAF 2010. A voz de todos os Auditores 
num só lugar.  ““ ““ “ 
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Um ano de 

a forma de atuação da entidade 
de origem. Mas a convivência 
tem sido muito prazerosa, muito 
boa, entre os diretores que, por 
serem de entidades diferentes, 
pouco se conheciam e hoje for-
mam um grupo só. Então, é essa 
unificação de culturas que nos 
fez crescer ainda mais. 

Integração – Houve uma mu-
dança de visibilidade do Sindi-
cato em função da unificação? 
Vez que ele cresce, tem mais 
filiados...
Pedro Delarue – Não houve só 
um crescimento de pessoas. A 
unificação também provocou 
um crescimento de importância 
política, de representatividade. 
Porque, com as duas máquinas 
de fiscalização federal sendo 
unificadas, passamos a repre-
sentar muito mais do que re-
presentávamos separadamente. 
A nossa responsabilidade pe-
rante a sociedade, com certeza, 
aumentou.  

Integração – Quais os desafios 
para os próximos anos? 
Pedro Delarue – Os principais 
desafios são o envio da LOF 
[Lei Orgânica do Fisco] para o 
Congresso Nacional e a manu-
tenção dos patamares que nós 
alcançamos de uma das carrei-
ras melhor remuneradas no ser-
viço público. O desafio é manter 
esse respeito que nós conquis-
tamos na última campanha sa-
larial que, inclusive, foi o esto-
pim que possibilitou, de fato, a 
unificação. 

do Sindicato. Tínhamos que 
promover também a unifica-
ção das pessoas, para que elas 
se sentissem parte de um corpo 
funcional único. Isso, esse sen-
timento de unidade, melhorou 
muito depois da unificação das 
entidades, mas ainda estamos 
na construção de um processo, 
ainda estamos conhecendo o 
trabalho um do outro. Enfim, 
os previdenciários conhecendo 
melhor os tributos internos e a 
aduana, e os oriundos da Recei-
ta Federal entendendo melhor 
a importância da Previdência 
Social. 

Integração – O que mudou na 
atuação das entidades após a 
fusão?
Pedro Delarue – O que marca 
a nossa atuação é a unificação 
de culturas. O Auditor oriundo 
da Previdência tinha uma vi-
são mais voltada a esse tema, 
enquanto que o oriundo da Re-
ceita pouco conhecia sobre o 
assunto. Isso mudou com a uni-
ficação. Eu, por exemplo, apesar 
de oriundo da Receita, tenho 
que ter domínio das questões 
previdenciárias, assim como o 
Lupércio Montenegro [1º vice-
presidente] e o Sérgio Aurélio 
[2º vice-presidente] têm que ter 
domínio das questões tributá-
rias/aduaneiras. Existia uma cul-
tura diferente entre Previdência 
e Receita Federal. Houve essa 
unificação. A atual diretoria re-
presenta essa unificação. São 
pessoas com sensibilidade dife-
rente, que trazem na sua herança 

O Sindifisco Nacional, entidade resultante da unificação entre Unafisco Sindical e sindicatos estaduais da 
base da Fenafisp, completou no dia 14 de setembro deste ano seu primeiro aniversário. No entanto, o pro-
cesso que deu origem ao maior sindicato de servidores públicos federais da América Latina teve início muito 
antes – no dia 22 de março de 2007, três dias após a sanção da Lei 11.457, que determinou a fusão das 
Receitas Federal e Previdenciária. Nessa data, foi assinado o protocolo de intenções entre as duas entidades 
com o objetivo de nortear todo o processo de unificação da representação sindical da Classe. De lá para cá, a 
categoria tem feito da troca de experiências e do histórico de lutas das duas antigas entidades uma das prin-
cipais características do Sindicato nascido na unificação. Nesta entrevista especial ao “Integração”, os atuais 
presidente e vice-presidente do Sindifisco Nacional, Pedro Delarue e Lupércio Montenegro, relembram o 
processo que levou à unificação das entidades e analisam os desafios do Sindicato para os próximos anos.

Integração – Quais foram as 
principais dificuldades enfren-
tadas durante o processo de 
unificação, no que diz respeito 
ao Unafisco Sindical/Fenafisp?
Pedro Delarue – Na realidade, 
nós não encontramos dificulda-
des, pois havia a vontade dos 
dois lados, tanto do Unafisco 
quanto da Fenafisp, de promover 
essa unificação. O que houve fo-
ram debates acalorados e apro-
fundados sobre a forma de re-
presentação da nova entidade e 
a própria confecção do estatuto, 
que foi objeto de um congresso 
realizado especificamente para 
este fim. Chegou-se à conclusão 
de que seria na forma de entida-
de nacional e não na forma de 

federação. Mas todas as discus-
sões foram muito cordiais e não 
houve dificuldades especiais a 
não ser o próprio processo que 
– por ser amplo, democrático e 
aberto – exigiu atenção e cuida-
do por parte das diretorias tanto 
do Unafisco quanto da Fenafisp 
na época para que o processo 
representasse, de fato, a vontade 
de ambas as categorias. 

Integração – Quais os avanços 
alcançados com este um ano 
de vivência unificada no que se 
refere ao convívio da diretoria 
e da própria Classe?
Pedro Delarue – A unificação 
se mostrou fundamental. E não 
me refiro apenas à unificação 
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Um ano de 
Sindifisco nacional

Integração – Quais foram as 
principais dificuldades en-
frentadas durante o processo 
de unificação, no que diz res-
peito ao Unafisco Sindical/
Fenafisp?
Lupércio Montenegro – A pri-
meira dificuldade que nós tive-
mos foi a questão do modelo 
de organização sindical. O Una-
fisco Sindical tinha um modelo 
de sindicato nacional enquanto 
que os Auditores originados da 
Previdência tinham um mode-
lo de sindicatos independentes 
congregados por uma Federa-
ção. Então, isso gerou algumas 
dificuldades, mas que, paulati-
namente, foram superadas nos 
fóruns realizados pela categoria 

– plenárias conjuntas, assem-
bleias conjuntas etc. É preciso 
lembrar que, desde a fusão dos 
Fiscos, a maioria dos colegas 
passou a trabalhar junta e num 
mesmo ambiente. Como a pauta 
de reivindicação salarial das enti-
dades era comum, a Campanha 
Salarial conjunta acelerou ainda 
mais esse processo. Com o fim 
da Campanha Salarial, a base já 
estava praticamente unificada, o 
processo passou a ser mais célere 
e culminou com a realização do 
Congresso Unificado, com apro-
vação do Sindifisco Nacional. 

Integração – Quais os avanços 
alcançados com este um ano 
de vivência unificada no que se 

refere ao convívio da diretoria 
e da própria Classe?
Lupércio Montenegro – Neste 
primeiro ano, um dos avanços 
foi a discussão sobre a LOF, que 
já vinha sendo realizada pelas 
entidades. Foi uma batalha que 
tivemos para que uma minuta 
pudesse sair da RFB e, ainda, es-
tamos no processo de tramitação 
para que ela chegue ao Congres-
so. Nos eventos que a Federação 
fez, tivemos várias discussões, 
várias propostas. A partir da uni-
ficação, tivemos essa convergên-
cia, e isso fez com que tivéssemos 
várias vitórias. Afinal, boa parte 
das reivindicações aprovadas 
em assembleias – pelo menos, 
80% – foi incluída na minuta da 
RFB [Receita Federal do Brasil]. 
Outra questão muito importante 
é a Previdência Social. O assun-
to era muito ligado à Fenafisp e, 
após a fusão, nós somamos força 
e passamos a atuar juntos nesta 
questão – sobretudo, no que diz 
respeito ao financiamento do 
Sistema. Temos feito vários se-
minários, e essa conscientização 
sobre o tema aumentou muito 
com a unificação. A consciên-
cia dos Auditores de que a RFB, 
além da arrecadação dos tributos 
internos e da política aduaneira 
para o comércio exterior, cuida 
da arrecadação e da fiscalização 
da Previdência Social passou a 
ter uma importância cada vez 
maior entre os colegas. Com 
isso, a unificação fez com que 
avançássemos muito até em ou-
tras questões importantes, como 
a Reforma Tributária e a deso-

neração da folha de pagamento, 
que está relacionada ao financia-
mento da Previdência Social. 

Integração – O que mudou na 
atuação das entidades após a 
fusão?
Lupércio Montenegro – Com 
a unificação, houve uma soma 
de esforços. De forma demo-
crática, a categoria, através de 
suas instâncias, tem discutido as 
questões que lhe são colocadas. 
Suas deliberações fazem com 
que a DEN possa atuar melhor 
junto à administração e à socie-
dade. Anteriormente, a Federa-
ção atuava de um jeito e o Una-
fisco de outro. Trabalhando em 
conjunto, passamos a ter maior 
visibilidade em todos os assun-
tos relacionados à RFB.

Integração – Quais os desafios 
para os próximos anos? 
Lupércio Montenegro – São as 
bandeiras que estamos lutando. 
Em primeiro lugar, está a apro-
vação da LOF. Em seguida, estão 
a Reforma Tributária, a questão 
da desoneração da folha de pa-
gamento e o financiamento da 
Previdência Social. Além disso, 
há a nossa pauta reivindicatória 
da Campanha Salarial aprova-
da pela categoria que estamos 
discutindo na mesa de negocia-
ção com o Governo. Também 
estamos focados numa maior 
atuação dentro do Congresso 
para aprovação das várias ma-
térias em benefício da catego-
ria como a PEC 555. Esse é o 
futuro. 
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Minuta da LOF: Auditor-Fiscal é a autoridade 

responsável pelo lançamento 

mitações legais e pelos atos de 
caráter vinculante. 

A minuta da LOF foi oficial-
mente apresentada à categoria 
no dia 2 de agosto, em reunião 
entre as entidades representati-
vas do Fisco e o subsecretário da 
Sucor (Subsecretaria de Gestão 
de Pessoas da Receita Federal do 
Brasil), Auditor-Fiscal Marcelo 
Melo Souza.

O Sindicato avaliou como 
positivo o teor do texto, que traz 
diversos avanços. Um dos mais 
significativos é a ratificação do 
entendimento de que o Auditor-
Fiscal é a autoridade administra-
tiva responsável pelo lançamen-
to do crédito tributário.  

A minuta também esta-
belece entre as prerrogativas 
exclusivas do Auditor-Fiscal a 
liberdade de convencimento na 
decisão de seus atos funcionais, 

que deverão ser orientados pelas 
limitações legais e pelos atos de 
caráter vinculante. Na versão an-
terior, os limites eram ditados por 
qualquer norma administrativa. 

O documento reconhece 
ainda a carteira funcional como 
única forma de identificação 
do Auditor-Fiscal para acesso a 
qualquer estabelecimento, seja 
público ou privado. O teor da 
minuta sobre esse aspecto vai ao 
encontro da conclusão do Grupo 
de Trabalho instituído em maio 
deste ano para avaliar as normas 
de controle de acesso aos pré-
dios do Ministério da Fazenda: 
“A carteira de identificação fun-
cional, regularmente expedida, 
contém elementos que a tornam 
mais segura do que o crachá atu-
almente utilizado no âmbito do 
Ministério da Fazenda”.

Dessa forma, a minuta, sen-
do aprovada, porá fim a proble-
mas como os enfrentados pelos 
Auditores-Fiscais lotados no pré-
dio do MF, na Avenida Prestes 
Maia, em São Paulo, que foram 
impedidos de entrar no local de 
trabalho só com a apresentação 
da carteira funcional. 

A atual versão da minuta da 
LOF elimina também dois arti-
gos que tratavam de atribuições 
concorrentes. Além disso, todas 
as funções referentes à coorde-
nação, planejamento e supervi-
são de atividades próprias dos 
Auditores-Fiscais estão definidas 
na minuta como privativas das 
autoridades fiscais.

Outro ponto que merece 
destaque é que a minuta, segun-
do o que expressa o artigo 23, 
no seu parágrafo 3º, garante à 
Classe os cargos ou funções de 

A pós meses de negocia-
ção com o governo, o 
secretário-executivo do 

MF (Ministério da Fazenda), Nel-
son Machado, definiu no fim do 
mês de agosto, durante reunião 
com representantes do Sindifis-
co Nacional, o prazo de 60 dias 
para que o órgão finalize a aná-
lise da minuta da LOF (Lei Or-
gânica do Fisco) elaborada pela 
administração.

Na ocasião, o presidente 
do Sindifisco, Pedro Delarue, 
explicou a Nelson Machado e 
ao secretário-executivo adjunto, 
Francisco de Assis Leme, a im-
portância da aprovação da Lei 
para a categoria e lembrou os 
pontos mais relevantes da pro-
posta. Entre eles, o que trata da 
liberdade de convencimento na 
decisão de atos funcionais, que 
deverão ser orientados pelas li-
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Minuta da LOF: Auditor-Fiscal é a autoridade 

responsável pelo lançamento 
“conselheiros no Conselho de 
Administração Tributária e Adua-
neira e no Conselho de Ética, de 
representante da Fazenda Nacio-
nal no Conselho Administrativo 
de Recursos Fiscais, de Adido 
Tributário e Aduaneiro nas repre-
sentações diplomáticas e demais 
funções de representação em 
organismos internacionais, bem 
assim os cargos em comissão de 
Corregedor-Geral, Ouvidor-Ge-
ral e Auditor-Geral Interno”.

Ao repassar o documento 
aos sindicalistas, o subsecretário 
de Gestão de Pessoas, Marcelo 
Melo Souza, afirmou que a mi-
nuta não contempla todas as 
indicações das entidades, mas 
garantiu que todas as sugestões 
apresentadas foram avaliadas 
pelo fórum que discutia e elabo-
rava o documento. “Atendemos 
a todas as sugestões possíveis, 
principalmente àquelas que 
eram consenso entre a Classe”, 
disse o subsecretário. 

Pedro Delarue parabenizou 
o trabalho da Receita Federal do 
Brasil e afirmou que o Sindicato 
reconhece o esforço da adminis-
tração em conciliar interesses, às 
vezes, inconciliáveis. “A minuta 
traduz um esforço da adminis-
tração para dar andamento ao 
projeto”, afirmou o presidente. 
Mas, apesar dos avanços, Dela-
rue deixou claro que o Sindicato 
continuará lutando pelo melho-
ramento da minuta quando o 
documento for encaminhado ao 
Congresso Nacional. 

O Sindicato ainda dese-
ja ver contempladas questões 
como a separação dos cargos, 
o reconhecimento do Auditor-
Fiscal como órgão, a garantia 
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de que a função de secretário da 
RFB seja privativa de Auditor-
Fiscal, a definição da escolha 
do secretário por meio de lista 
tríplice e o estabelecimento de 
mudanças na parte disciplinar. 

Antes mesmo que a minuta 
chegue ao Legislativo, o Sindifis-
co Nacional continuará promo-
vendo ações para dar celerida-
de ao trâmite da matéria, como 
informou o vice-presidente do 
Sindicato, Lupércio Machado 
Montenegro. “Nesse momento, é 
importante concentrar ações do 
Sindicato e das demais entida-
des representativas do Fisco para 
acelerar o andamento da matéria 
dentro dos órgãos, como Minis-
tério do Planejamento e PGFN 
(Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional)”, argumenta. 

No entendimento do Sindi-
fisco Nacional, a materialização 
da LOF é essencial para o Bra-
sil, uma vez que regulamenta as 
atividades da Receita Federal 

Administração da RFB apresentou minuta da LOF a entidades do Fisco no início de agosto, em Brasília

do Brasil e garante justiça fiscal 
e igualdade entre os cidadãos. 
Com a LOF, os Auditores-Fiscais 
ainda terão mais autonomia 
para atuar, utilizando parâme-
tros legais, sem interferências 
internas ou externas, evitando 
assim que os fiscais sofram pos-
síveis pressões na realização de 
suas atividades. 

Dispositivos já previstos na 
minuta também estabelecem 
deveres e obrigações àqueles 
que agem em nome do Estado, 
o que assegura tratamento jus-
to, imparcial e isonômico para 
toda a sociedade. Com a mate-
rialização da LOF, os Auditores-
Fiscais desejam ver uma RFB 
mais transparente, autônoma e 
independente. Essas mudanças, 
aliadas à constante fiscalização 
da sociedade na aplicação dos 
recursos públicos, podem con-
tribuir para um país mais de-
mocrático no que diz respeito à 
distribuição de riquezas. 

Cabe ressaltar que, entre as 
carreiras essenciais do Estado, 
o grupo do Fisco é o único que 
ainda não tem uma legislação 
específica. Com a criação da Re-
ceita Federal do Brasil, a neces-
sidade de uma Lei Orgânica do 
Fisco ficou ainda mais evidente. 
A própria lei que criou a RFB 
(Lei 11.457/07) estabeleceu em 
seu artigo 50, o prazo de um 
ano, a partir da data de publica-
ção da lei, para o Executivo en-
caminhar um projeto de LOF ao 
Congresso Nacional, dispondo 
sobre direitos, deveres, garantias 
e prerrogativas dos servidores 
integrantes das carreiras de que 
trata a Lei 10.593/02. 

O Auditor-Fiscal interessado 
em conhecer o teor da minuta 
apresentada pela administração 
deve entrar com login e senha 
no site do Sindifisco Nacional 
e acessar, o  link “Atividades 
Corporativas/LOF”, no menu à 
esquerda.
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A sujeição passiva e a pos-
sibilidade de cobrança 
de tributos dos devedo-

res solidários, responsáveis e 
até mesmo empresas do mesmo 
grupo econômico têm sido tema 
de direito tributário de grande 
discussão e de interesse geral no 
âmbito tributário.

O artigo 121 do CTN (Có-
digo Tributário Nacional) define 
a responsabilidade passiva do 
contribuinte que possui rela-
ção direta e econômica com o 
fato gerador da obrigação e do 
responsável legal, ainda que 
não revestido da condição de 
contribuinte.

No âmbito das relações de 
trabalho e emprego, as empresas 
pertencentes a um mesmo grupo 
econômico são solidariamente 
responsáveis nos termos do arti-
go 2º, § 2º, da CLT (Consolida-
ção das Leis Trabalhistas). Entre-
tanto, em matéria tributária não 
se pode afirmar o mesmo. 

A solidariedade, prevista no 
artigo 124 do CTN, consiste na 
existência de mais de um deve-
dor do mesmo tributo, ou seja, 
é a situação em que mais de 
uma pessoa física ou jurídica de-
tém relação direta e econômica 
com o fato gerador da obrigação 
tributária. 

Ressalvados os casos em 
que a lei expressamente prevê 

o contrário, para a configura-
ção da solidariedade passiva, é 
necessário que haja interesse co-
mum na situação que constitua o 
fato gerador da obrigação, sendo 
insuficiente o simples fato de as 
empresas integrarem o mesmo 
grupo econômico. Na prática, a 
solidariedade passiva é a condi-
ção de devedor de mais de uma 
pessoa.

 Existem vários casos 
de solidariedade entre empre-
sas no Brasil como no caso da 
existência de mais de um presta-
dor do mesmo serviço ou mais 
de um comerciante da mesma 
mercadoria.

  Ocorre a solidariedade 
tributária, segundo o artigo 134 
do CTN, quando for impossível 
ao contribuinte cumprir com a 
obrigação principal. Nesses ca-
sos, o tributo pode ser cobrado 
de quaisquer dos devedores. Po-
rém deve restar claro o interesse 
comum, não bastando o vínculo 
entre as empresas.

Diferentemente do que o 
ocorre no Direito Civil, no âmbi-
to tributário não há que se falar 
em benefício de ordem, instituto 
mediante o qual o coobrigado 
tem o direito de requerer, quan-
do demandado, que sejam pri-
meiramente executados os bens 
do devedor principal. O CTN 
exclui esse instituto da aplicação 
da matéria tributária, tendo a Fa-

Solidariedade tributária, segundo o 

Código tributário nacional
zenda Pública o poder de exigir 
o pagamento do tributo de qual-
quer coobrigado, sem obedecer 
a qualquer escala de preferência 
entre eles. 

A menos que uma lei espe-
cífica preveja diferentemente, a 
solidariedade tributária gera al-
guns efeitos. O pagamento feito 
por um dos coobrigados libera 
os demais da obrigação perante 
o fisco. Em caso de isenção ou 
remissão do crédito a um dos 
coobrigados, todos os demais 
se beneficiarão, exceto se con-
cedidos em caráter personalíssi-
mo, subsistindo a solidariedade 
quanto aos demais, pelo saldo. 
Por fim, se a prescrição em rela-
ção a um dos coobrigados é in-
terrompida, os demais também 
serão atingidos, favoravelmente 
ou não.

O STJ (Superior Tribunal 
de Justiça) já pacificou o enten-
dimento de que é imprescindível 
que as empresas realizem con-
juntamente a situação configura-
dora do fato gerador, sendo ir-
relevante a mera participação no 
resultado dos eventuais lucros 
auferidos pela outra empresa co-
ligada ou do mesmo grupo eco-
nômico. O STJ entende que não 
é possível o redirecionamento da 
execução fiscal, para imputar a 
obrigação de suportar o crédito 
tributário, para empresa diversa 
daquela que praticou o fato ge-
rador da obrigação tributária.
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Araxá sedia Encontro Regional de 

da LOF para a sociedade e para 
o Brasil. Em seguida, Sérgio 
Aurélio tratou da Previdência 
Pública como instrumento de 
distribuição de renda e inclusão 
social. Para fechar o primeiro 
dia do encontro, foi realizado 
um jantar dançante para os 
participantes. 

Consciência sindical

No dia seguinte, as pales-
tras foram iniciadas com o so-
ciólogo Ruda Ricci, que falou 
sobre consciência sindical. Na 
sequência, a diretora de Assun-
tos de Aposentadoria e Pensões 
do Sindifisco Nacional, Clotilde 
Guimarães, detalhou as ações 
do programa “Aposentadoria 
em Pauta”, implementado pelo 
Sindicato. 

Clotilde destacou que a 
atual gestão está focada no de-
senvolvimento de diversas ações 
constantes no PIV (Programa de 

Aposentados e Pensionistas 

Integração e Valorização do Au-
ditor-Fiscal), entre elas, o projeto 
direcionado aos aposentados. A 
diretora lembrou os participan-
tes que o programa Aposentado-
ria em Pauta está voltado para 
ações que objetivam a valoriza-
ção dos Auditores aposentados, 
aproximando a DEN da base. 

Entre as estratégias, está 
a promoção de encontros na-
cionais e regionais, o aperfei-
çoamento dos meios de comu-
nicação (principalmente das 
publicações Idaap e Integração) 
e a facilitação da comunicação 
entre a diretoria e a Classe.

A diretora também falou 
sobre ações elaboradas após a 
unificação das entidades, como 
a criação de cartilhas, a atuali-
zação do Guia de Aposentado-
ria e a edição do Guia de Orien-
tação aos Familiares, de julho 
de 2010. “Na nossa diretoria, 
estamos sempre atentos a te-

Mais de 200 aposenta-
dos e pensionistas de 
Minas Gerais partici-

param, em Araxá (MG), do 1º 
Encontro Regional destinado es-
pecificamente a eles no estado. 
O evento, realizado no Grande 
Hotel e Termas de Araxá, foi 
promovido a partir de uma par-
ceria da DS (Delegacia Sindical) 
Belo Horizonte com a DEN (Di-
retoria Executiva Nacional) do 
Sindifisco Nacional, no fim de 
agosto. 

Na cerimônia de abertura, 
a presidente da DS Belo Hori-
zonte, Adelaide de Macedo Ma-
tos, lembrou os participantes da 
importância histórica do encon-
tro: o primeiro após a unificação 
das entidades. Logo em segui-
da, o presidente do Sindifisco 
Nacional, Pedro Delarue, falou 
sobre as melhorias alcançadas 
pela RFB (Receita Federal do 
Brasil) e recordou que muito 
do que se alcançou atualmente 
são batalhas históricas inicia-
das pelos Auditores-Fiscais hoje 
aposentados.

O 1º vice-presidente do 
Sindicato, Lupércio Montenegro, 
ressaltou durante a solenidade a 
relevância dos temas que seriam 
debatidos durante os três dias do 
encontro, como a LOF (Lei Or-
gânica do Fisco), a Previdência 
Social e a consciência sindical. O 
2º vice-presidente, Sérgio Auré-
lio Velozo Diniz, elogiou o traba-
lho desenvolvido pelos Audito-
res-Fiscais aposentados durante 
suas atividades na RFB e para-
benizou a DS/BH e as diretoras 
de Aposentadorias e Pensões 
do Sindifisco Nacional, Clotilde 
Guimarães e Aparecida Berna-
dete Donadon, pelo evento.

 Logo após a solenidade de 
abertura, o presidente do Sindi-
cato falou sobre a importância 

mas como projetos de reformas 
da Previdência, aposentadoria 
complementar e outras propos-
tas em discussão em Brasília”, 
resumiu a diretora. A parte da 
tarde do segundo dia do Encon-
tro foi destinada à apresentação 
da Diretoria de Assuntos Parla-
mentares e da Diretoria de As-
suntos Jurídicos do Sindicato. 

O último dia do encontro 
ficou por conta da palestra so-
bre “Conjuntura Econômica e 
Política Atual e Inter-Relação 
entre os Poderes Executivo e 
Legislativo”, com Antônio Au-
gusto de Queiroz, diretor do 
Diap (Departamento Intersindi-
cal de Assuntos Parlamentares). 
À tarde, os participantes fizeram 
um passeio guiado pela cidade 
de Araxá (MG) e, em seguida, 
acompanharam a última pales-
tra do encontro (“Escolha ser 
Feliz”), com o educador e biólo-
go Júlio Machado. 
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Aposentados acompanharam última palestra do encontro com o educador e biólogo Júlio Machado



IntegraçãoPágina 12 Edição 11 - Setembro 2010

Auditores-Fiscais discutem Processo Administrativo

disciplinar em seminário

dentro da RFB (Receita Federal 
do Brasil), há aproximadamente 
17 anos. “Como proponentes, 
agora temos a função também 
de ajudar a controlar as ativi-
dades deste departamento, de 
modo que não haja confusão 
entre arbitrariedade e investiga-
ção”, disse.

Delarue citou alguns casos 
levados ao Sindicato em decor-
rência de ações correicionais e 
qualificou alguns episódios como 
absurdos, por não representarem, 
muitas vezes, a realidade do Au-
ditor. “Houve um caso em que 
um chefe de seção respondeu a 
processo por não haver aprofun-
dado uma investigação, só que 
ficou provado que ele não tinha 
funcionários para atender a de-
manda”, disse. “Queremos punir 
os culpados, mas não podemos 
tolerar caça às bruxas”, afirmou 
o presidente do Sindifisco Nacio-
nal, ao mencionar casos em que 
o Auditor é prejudicado por uma 
avaliação equivocada.

Trauma

Durante sua explanação, 
o diretor de Defesa Profissional 
do Sindifisco Nacional, Gelson 
Myskovsky, mostrou por meio de 
relatos verídicos os efeitos de um 
PAD, quando o acusado é, poste-
riormente, considerado inocente. 

O sindicalista apresentou 
áudios de dois Auditores que 
passaram por essa situação e 
descreveram a sensação de baixa 
auto-estima, perda pelo interesse 
profissional, dificuldade de rela-
cionamento com a família e os 
amigos e insegurança durante o 
exercício da atividade. 

Os casos foram usados para 
exemplificar os diversos transtor-
nos diagnosticados pela medici-
na, decorrentes de doenças rela-
cionadas à vida profissional. É o 
caso, por exemplo, da síndrome 
de Burnout, que desperta estado 
de exaustão emocional, avalia-
ção negativa de si mesmo, insen-
sibilidade com relação a fatos do 
cotidiano, entre outros traumas.

“É preciso ampliar o deba-
te sobre essas pessoas que mui-
tas vezes são vítimas de uma 
avaliação equivocada”, disse o 
sindicalista.

Princípios 

Analisando os princípios 
aplicáveis ao PAD e os vícios 
desses processos, o advogado 
da Diretoria de Assuntos Jurí-
dicos da DEN, Ricardo Dantas 
Escobar, concluiu em seu debate 
que, em várias situações leva-
das pelos filiados ao Sindicato, 
o Processo Administrativo Disci-
plinar incorre em equívocos que 
vão contra a Lei 8.112/90. Um 
deles é o da composição de co-
missões disciplinares por funcio-
nários públicos que não tenham 
o cargo compatível ao daquele 
servidor que vão julgar.

Para ele, a solução jurídica 
está em fazer valer o bom-senso e 
em aplicar alguns princípios basi-
lares, hoje solapados pela Corre-
gedoria da RFB. “Não podemos 

Os “Limites constitucionais 
ao PAD (Processo Admi-
nistrativo Disciplinar) e 

a inadequação da Lei 8.112/90” 
foram os temas centrais do semi-
nário que ocorreu nos dias 16 e 
17 de agosto, em São Paulo. O 
evento, promovido pela DEN 
(Diretoria Executiva Nacional) do 
Sindifisco Nacional, em parceria 
com a DS (Delegacia Sindical) 
Santos, reuniu diversas autorida-
des no assunto.

Como um dos participantes 
do debate, o deputado federal 
João Dado (PT/SP) lembrou que 
a Constituição não garante a in-
dependência necessária para o 
exercício da atividade do Auditor-
Fiscal. Isso implicaria, segundo 
ele, a vulnerabilidade à demissão 
por avaliação de desempenho, 
considerada um processo subjeti-
vo e, portanto, prejudicial, à Clas-
se. “O processo administrativo se 
aplica hoje de forma diferente ao 
agente do poder judiciário e do 
MP [Ministério Público] e não 
contempla todas as carreiras ex-
clusivas de Estado, como é o caso 
do Fisco”, disse.

O parlamentar aproveitou 
para defender a aprovação da 
PEC 186/07, que insere no tex-
to da Constituição o que já está 
reservado a magistrados e mem-
bros do MP. Além disso, a matéria 
define a Lei Orgânica para as car-
reiras e trata do acesso imotiva-
do. A PEC, destacou ele, está em 
tramitação na CCJ (Comissão de 
Constituição e Justiça) da Câma-
ra dos Deputados.

Presente à mesa, o presi-
dente do Sindifisco, Pedro De-
larue, agradeceu o apoio do 
parlamentar e aproveitou para 
lembrar aos demais Auditores-
Fiscais a luta do Sindicato pela 
criação de uma corregedoria 

Sindicato debate com a Classe ações correicionais: é preciso separar investigação de arbitrariedade
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deixar esses princípios virarem 
letra morta. Cabe aos responsá-
veis pela instauração e apuração 
do PAD, tino na aplicação da lei, 
de modo a evitar essas discre-
pâncias existentes”, defendeu o 
advogado.

Atuação 

Outro palestrante, o chefe da 
Divisão de Análise Correicional 
da RFB, Auditor-Fiscal Fernando 
Lopes Pauletti, fez um panorama 
sobre o funcionamento da Corre-
gedoria e listou uma série de ações 
de prevenção ao PAD, como a ela-
boração e a divulgação de solução 
de consulta de notas técnicas, em 
matéria ética e disciplinar, as reco-
mendações sobre a conduta do 
servidor e a detecção de situações 
de risco ao Auditor.

Ele aproveitou para dizer 
que a comissão do PAD é autô-
noma e que a Corregedoria preza 

pela discrição e pelo sigilo, sem 
juízo de valor e pré-julgamento. 
“A qualidade do trabalho está 
mudando por causa do aprimo-
ramento. Dez anos atrás, 60% a 
70% das denúncias terminavam 
em PAD. Hoje, não passam de 
15%”, comparou.

Na oportunidade, outro Au-
ditor-Fiscal, o coordenador-geral 
de Programação e Logística da 
RFB, Carlos Higino Ribeiro de 
Alencar, lembrou a vantagem de 
o órgão ter Auditores-Fiscais à 
frente de cargos relevantes, e não 
servidores de outras carreiras. 
Para Higino, uma das dificulda-
des identificadas na área admi-
nistrativa é a inversão da premis-
sa da presunção de boa-fé. 

“As pessoas têm o direito 
de errar nas suas atividades, e 
o problema é que hoje se julga 
primeiro pela prerrogativa da 
má-fé. Isso tem gerado transtorno 

de operacionalização das nossas 
atividades”. Ele defendeu a defi-
nição de marcos legais no cam-
po correicional para evitar tais 
problemas.

Já o procurador da Fazenda 
Nacional, André Verri, discorreu 
sobre a atuação do órgão frente 
aos processos disciplinares en-
caminhados pela Corregedoria 
da RFB. Ele sustentou que cabe 
à equipe que analisa os proces-
sos a tríade: cautela, discrição e 
ausência de pré-julgamento. E 
explicou também o trâmite do 
processo, passo-a-passo, dentro 
da instituição.

Verri reiterou ainda que, 
“para a PGFN [Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional] con-
siderar provado um fato de natu-
reza grave que vá alterar a rota 
de vida de uma pessoa, é neces-
sária exigência de prova segura e 
indubitável”.

AJI 
Ainda durante as discus-

sões do PAd, a gerente do 
departamento de Assuntos ju-
rídicos do Sindifisco nacional, 
Priscilla Baccile, fez um históri-
co do programa de Aji, criado 
pelo Sindicato em 2004, com 
o intuito de dar mais qualidade 
ao atendimento jurídico pres-
tado aos filiados. 

Hoje, o Programa conta 
com um grupo bastante qua-
lificado de advogados perten-
centes ao quadro do Sindifis-
co, além de 25 prestadores 
credenciados que atuam em 
âmbito nacional, indicados pe-
las delegacias Sindicais e pela 
den. “o foco do Programa é 
atender bem aos filiados, facili-
tar o esclarecimento de dúvidas 
e acompanhar rotineiramente 
os processos de interesses de-
les”, disse a gerente.

Reconhecendo a importância do Auditor-Fiscal que atua 
em áreas de  fronteira, a DEN, através do Projeto Fronteira 
em Foco, irá até você ouvir suas demandas, discutir as 
suas necessidades e debater as principais questões para 
trabalhar cada vez mais por você.

Quem defende os interesses nacionais merece ser defen-
dido, pois, para nós, o seu valor não tem limites.

Para um bom relacionamento,
não existem fronteiras.

Para um bom relacionamento
não existem fronteiras.

Fronteira
em foco
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85 anos: Carf comemora aniversário com busca da 

excelência nos julgalmentos
de IR (Imposto de Renda) das 
pessoas jurídicas e físicas; contri-
buições previdenciárias; contri-
buição sobre o faturamento; PIS 
(Programa de Integração So-
cial); Cofins (Contribuição para 
o Financiamento da Seguridade 
Social); IPI (Imposto sobre Pro-
dutos Industrializados); e tribu-
tos sobre o comércio externo. 

Os processos nascem nas 
delegacias da RFB (Receita Fe-
deral do Brasil) a partir da au-
tuação fiscal. Se o contribuinte 
discorda da autuação, ele pode 
recorrer às delegacias de Julga-
mento da Receita. O Carf é a úl-
tima instância administrativa de 
julgamento.  

Com 216 representantes, 
entre servidores do Fisco e con-
tribuintes, o Carf vem passando 
por um processo de moderniza-
ção, como explica o presidente 
do órgão: “Uma das novidades 
é o e-processo, que é um sistema 
de gerenciamento dos processos 
administrativos fiscais por meio 
digital”.

Segundo Carlos Barreto, 
cerca de 3 mil processos são 
analisados por mês. A intenção 
é que o acervo, de 75 mil unida-

des, seja digitalizado, de modo 
a aumentar a transparência das 
atividades para a sociedade, a 
dar celeridade ao andamento 
dos processos e a diminuir cus-
tos para o Estado.

A ferramenta se baseia na 
troca eletrônica de documentos 
e informações entre a Justiça 
Federal e a PGFN (Procurado-
ria Geral da Fazenda Nacional), 
viabilizando o ajuizamento dos 
débitos inscritos na dívida ativa 
da União, por meio de processos 
virtuais. 

“O Auditor que trabalha no 
Carf tem como desafio o desen-
volvimento de duas ações: atua 
no papel de julgador e na fun-
ção administrativa do órgão”, 
definiu o presidente da 2ª Seção 
de Julgamento, Auditor-Fiscal 
Caio Marcos Cândido, que é 
conselheiro há sete anos. 

Outras novidades 

O órgão vem investindo em 
outra inovação que é a criação 
de sessões de julgamento virtu-
ais, e não só presenciais. “Com 
o advento da tecnologia, po-
demos contar com sessões em 
que o contribuinte pode com-

Com 85 anos completa-
dos em 14 de setembro, 
o Carf (Conselho Admi-

nistrativo de Recursos Fiscais) 
trabalha com o esforço de fazer 
jus ao seu slogan: “Orgulho do 
passado, renovação no presente, 
confiança no futuro”. Há quase 
dois anos com uma nova forma-
ção, que absorveu os três anti-
gos Conselhos de Contribuintes 
e a Câmara Superior de Recur-
sos Fiscais, o Carf assumiu o 
desafio de dar maior celeridade 
aos julgamentos dos processos 
tributários com transparência e 
participação dos requerentes.

“Oitenta e cinco anos é uma 
longa história. O Carf tem um 
papel significativo no controle da 
legalidade do ato administrativo 
do lançamento tributário. Além 
disso, contribui para a redução 
dos litígios administrativos, de 
modo a aperfeiçoar a administra-
ção tributária, o controle da lega-
lidade dos atos administrativos e 
a segurança jurídica na área tri-
butária”, afirma o presidente do 
Conselho, Auditor-Fiscal Carlos 
de Freitas Barreto. 

Segundo ele, os processos 
julgados, em sua maioria, são 

Histórico

O Conselho de Contribuintes foi instituído por meio do Decreto 16.580, de 4 de setembro de 1924. Competia a ele julgar recursos 
referentes ao Imposto sobre a Renda e seus cinco membros eram escolhidos entre contribuintes do comércio, indústria, profissões liberais e 
funcionários públicos, todos de reconhecida idoneidade e nomeados pelo ministro da Fazenda.

Com o passar dos anos, os Conselhos foram alterando sua composição e competências. Em 2007, ocorreu a unificação da Receita Fede-
ral com a Receita Previdenciária, por força da Lei 11.457. Essa mesma lei transferiu para o 2º Conselho de Contribuintes a competência para 
julgamento de recursos referentes às contribuições Previdenciárias. Foram então instaladas duas novas câmaras naquele órgão, oriundas do 
CRPS (Conselho de Recursos da Previdência Social).

Ainda quando atuava sob o formato de Conselhos de Contribuintes, o órgão produziu milhares de acórdãos, com padrões de qualidade e 
acerto que lhe garantiu prestígio junto aos contribuintes e seus representantes, especialmente pela imparcialidade e especialização em matéria 
tributária.

Com a edição da Medida Provisória 449, de 3 de dezembro de 2008 (convertida na Lei nº 11.941, de 27 de maio de 2009), os três 
Conselhos de Contribuintes existentes foram unificados no Carf. Sua instalação ocorreu em 19 de fevereiro de 2009, com a edição da Portaria 
MF 41, de 17 de fevereiro de 2009.
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parecer utilizando o computador 
de casa”, detalha o presidente 
da 3ª Seção de Julgamento do 
Carf, Auditor-Fiscal Henrique 
Pinheiro Torres. 

Conselheiro há 14 anos, 
ele destaca a junção dos con-
selhos como iniciativa racional 
para centralizar informações, 
de modo que o órgão cumpra 
uma de suas metas, que é a de 
reconhecer a excelência no jul-
gamento dos litígios tributários. 
“Nossa perspectiva aumentou 
mais de 30% depois da junção, 
o que acelera ainda mais os jul-
gamentos. Com as novas tecno-
logias, a intenção é melhorar o 
atendimento ainda mais”, res-
salta o Auditor.

Ele adianta que o Carf está 
desenvolvendo uma ferramenta 
que funcionará em breve para 
facilitar o trabalho de julgamen-
to dos processos, já que o lote de 
documentos a ser entregue aos 
conselheiros, em vez de conter 
matérias tributárias aleatórias, 
trará os mesmos assuntos, com 
o objetivo de dar mais eficiência. 
O sistema se chama ACT (Área 
de Concentração Temática). 

O presidente da 3ª Seção 
de Julgamento do Carf também 
adianta outra novidade: a hora 
plantão. Ela julgará a produtivi-
dade de cada conselheiro não 
mais pelo número de processos 
analisados, mas pelo grau de 
complexidade de cada um deles, 
a partir de critérios como análi-
se de fluxo, números de folhas, 
tipo de tributo, data da legisla-
ção, etc. 

“Dessa forma, os lotes não 
serão mais distribuídos em nú-
meros de processos, mas em 
horas esperadas de trabalho. 
Isso vai tornar muito clara a pro-

dutividade de cada conselheiro. 
O sistema já existe na Receita 
e está sendo adaptado para a 
nossa realidade”, completou 
Henrique. 

Comemorações

Como parte do calendário 
de comemorações dos 85 anos 
dos Conselhos de Contribuintes, 
o Carf (Conselho Administrativo 
de Recursos Fiscais) do Ministé-
rio da Fazenda promoveu o Prê-
mio de Monografias em Direito 
Tributário. O resultado prévio 
dos vencedores será publicado 
no Diário Oficial da União e nos 
sites da Esaf e do Ministério da 
Fazenda, dia 21 de outubro. O 
prazo para inscrições e entrega 
das monografias terminou no 
último dia 23 de agosto.  

Ao todo serão distribuídos 
R$ 105 mil em prêmios para três 
categorias: Processo Adminis-
trativo Fiscal, Direito Tributário 
no Contencioso Administrativo 
Fiscal Federal, e Contribuições 
Previdenciárias no Contencioso 
Administrativo Fiscal Federal. 
As monografias podiam abordar 
um ou mais de um subtema nas 
três categorias.

Além do concurso de mono-
grafia, o Carf lançou um selo e 
um carimbo, que passaram a ser 
utilizados nos envelopes e corres-
pondências do órgão. Também 
foi confeccionada uma medalha 
expedida pela Casa da Moeda do 
Brasil e idealizado um Prêmio de 
Mérito Funcional destinado ao 
reconhecimento dos servidores e 
conselheiros, denominado Prê-
mio Leopoldo de Bulhões. Além 
disso, a data foi lembrada com a 
produção de um filme institucio-
nal e duas publicações, voltadas 
para a sociedade.

Auditor-Fiscal Carlos de Freitas Barreto, presidente do Conselho

Auditor-Fiscal Henrique Pinheiro Torres, presidente da 3ª Seção de Julgamento

Auditor-Fiscal Caio Marcos Cândido, presidente da 2ª Seção de Julgamento 
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Pesquisa diagnosticará condições de trabalho da

Classe em todo o país
da Direção Nacional. Além da 
pesquisa atual, fazem parte do 
projeto todas as enquetes reali-
zadas no site do Sindicato.

Para fazer parte da pesqui-
sa sobre condições de trabalho, 
o filiado terá duas opções para 
acessá-la. Na primeira, basta 
clicar no banner sobre o tema 
no canto superior direito do site 
do Sindifisco Nacional e digitar 
um código de acesso. Essa cha-
ve consta no texto explicativo 
encartado com esta edição do 
jornal Integração e é única para 
todos os Auditores-Fiscais. 

Para aqueles que, por ven-
tura, não estiverem com o códi-

A DEN (Diretoria Execu-
tiva Nacional) fará um 
amplo diagnóstico so-

bre as condições de trabalho 
dos Auditores-Fiscais em todo 
país. Para fazer esse mapa, 
desde o dia 20 de setembro, 
está disponível no site do Sin-
dicato uma pesquisa cujo título 
é “Avaliação das Condições de 
Trabalho dos Auditores-Fiscais 
da Receita Federal do Brasil”. 

Esse questionário faz par-
te do Projeto Pesquisar, que 
tem como pressuposto realizar 
trabalhos regulares que forne-
çam subsídios para ações e es-
tratégias de outros programas 

go, a alternativa para obtê-lo é 
acessar a versão on-line do en-
carte que está no mesmo ban-
ner da pesquisa. Nesse caso, o 
filiado deverá estar logado no 
site com sua senha pessoal para 
acessar o encarte. É importan-
te destacar que os filiados que 
responderem à pesquisa não 
serão identificados.  

O diretor de Defesa Pro-
fissional do Sindifisco Nacio-
nal, Gelson Myskovsky, chama 
a atenção para a participação 
de todos os filiados. Ele explica 
que a pesquisa é um importan-
te instrumento de avaliação e 
programação de ações por par-

te do Sindicato. Os questiona-
mentos englobam temas sobre 
as condições físicas da unidade, 
situações de pressão psicológi-
ca, assédio moral, subversão 
hierárquica, desvio de função, 
entre outros aspectos.  

“A elaboração desse diag-
nóstico é uma das prioridades 
da diretoria. De acordo com 
o resultado desse trabalho, 
iremos visitar os locais onde 
detectarmos os maiores graus 
de insatisfação. Ouviremos os 
colegas e documentaremos os 
casos com testemunhos, fo-
tos e filmagem”, adiantou o 
diretor. 

Lista Tríplice
Os Auditores-Fiscais eleitos 

pela Classe, nos dias 3 e 4 de 
agosto, para compor a Lista Trí-
plice para secretário da Receita 
Federal do Brasil, receberam no 
dia 17 de setembro, em Brasília, 
o “Certificado do Mérito Fiscal”, 
em prova do reconhecimento da 
Classe aos atributos profissionais 
e pessoais que motivaram a es-
colha. (DF). São eles: Dão Real 
Pereira dos Santos, Luis Sérgio 
Fonseca Soares e Henrique Jor-
ge Freitas da Silva.

Sigilo Fiscal  
A decisão do presidente do Sindifisco Nacional, Pedro Delarue, 

e dos vice-presidentes, Lupércio Montenegro e Sérgio Aurélio, de co-
locar à disposição seus sigilos fiscais foi divulgada pelo portal IG de 
notícias. A matéria, de autoria do repórter Danilo Fariello, menciona 
que os Auditores-Fiscais tomaram a iniciativa após o anúncio sobre 
as novas regras para aumentar a segurança dos dados fiscais de pes-
soas politicamente expostas.

Condições de trabalho 
Os Auditores-Fiscais das 

unidades da RFB (Receita Fede-
ral do Brasil) em Manaus partici-
param no início de setembro do 
seminário “Previdência Social 
Pública e Condições de Traba-
lho”. A falta de infraestrutura nos 
prédios da RFB na capital ama-
zonense foi uma das questões 
debatidas pelos filiados. Na oca-
sião, representantes do Sindifis-
co Nacional e da administração 
atualizaram os Auditores sobre 
o andamento das medidas para 
sanar os problemas.

Estudo Sistema tributário 
O Sindifisco promoveu este mês uma série de encontros com os 

principais candidatos à presidência da República para divulgar e debater 
um estudo da entidade sobre o sistema tributário brasileiro. Elaborado 
pela Diretoria de Estudos Técnicos, o estudo traz uma série de sugestões 
para a promoção da isonomia tributária, além de contribuir para a arre-
cadação de um adicional de R$ 43 bilhões aos cofres públicos. 

Carteira funcional 
O Grupo de Trabalho instituído em maio deste ano para atuali-

zar as normas de controle de acesso aos edifícios do Ministério da Fa-
zenda finalizou em setembro a análise acerca do assunto. Em sintonia 
com o que defende o Sindicato, o grupo concluiu que “a carteira de 
identificação funcional, regularmente expedida, contém elementos 
que a tornam mais segura do que o crachá atualmente utilizado no 
âmbito do Ministério da Fazenda”.

Direito Tributário
O presidente do Sindifisco Nacional, Pedro Delarue, representa-

rá o Sindicato no próximo dia 8 de outubro, em Recife (PE), durante 
o 10º Congresso Internacional de Direito Tributário de Pernambuco. 
O sindicalista participará do painel “Sistema tributário: diagnóstico 
e elementos para mudanças – Redução da carga tributária sobre o 
consumo e a produção, investindo no crescimento do país”. O tema 
é o mesmo abordado em estudo elaborado pelo Sindicato. 


