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A DEN (Diretoria Executiva 
Nacional) do Sindifisco Nacio-
nal deu início na última semana 
de outubro à programação do 
projeto “Fronteira em Foco”. O 
objetivo é fazer uma varredura 
nas áreas de fronteira onde há 
instalações da RFB (Receita Fe-
deral do Brasil), para constatar 
a situação de trabalho dos Au-
ditores-Fiscais e auxiliá-los no 
sentido de levar à administra-
ção as demandas locais. O foco 

Os números nos deixam orgulhosos: 83% [dos autos de 
infração] são mantidos até o Carf”

O estudo “Sistema Tributário: 
diagnóstico e elementos para mu-
danças”, entregue aos candidatos 
à presidência da República no pri-
meiro turno e a parlamentares do 
Congresso Nacional, abriu um im-
portante espaço de discussão na 
sociedade sobre os temas elencados 
na análise – entre eles, o IGF (Im-
posto sobre Grandes Fortunas). O 
material foi alvo, inclusive, de arti-
gos de especialistas e estudiosos que 
se basearam nas considerações fei-
tas pelo Sindifisco Nacional.  
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Depois de meses de negocia-
ção, a DEN (Diretoria Executiva 
Nacional) do Sindifisco Nacional 
conseguiu com que a administração 
iniciasse o pagamento dos recursos 
devidos aos Auditores-Fiscais oriun-
dos da ex-Secretaria de Receita Pre-
videnciária incluídos no chamado 
“fosso do fosso”.  Em alguns casos, 
os valores referentes a 2010 foram 
pagos já em outubro. A administra-
ção também definiu que os valores 
referentes aos anos anteriores deve-
rão ser processados como exercícios 
anteriores.  

DEN em Ação

DEN visita áreas de fronteira para avaliar 
                  condição de trabalho dos Auditores 

da primeira etapa foram alguns 
municípios das regiões Norte 
e Centro-Oeste. Os resultados 
constarão em dossiês com fotos, 
filmagens e relatos, que, poste-
riormente, serão encaminhados 
pelas equipes do projeto às su-
perintendências da RFB das re-
feridas localidades.
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Os números nos deixam orgulhosos: 83% [dos autos de 
infração] são mantidos até o Carf”

Marcos Vinícius Neder de Lima
Auditor-Fiscal

SISTEMA TRIBUTÁRIO:
diagnóstico e elementos para mudanças

Como reduzir a carga tributária sobre o consumo 
e a produção, investindo no crescimento do país.

Depois de meses de negocia-
ção, a DEN (Diretoria Executiva 
Nacional) do Sindifisco Nacional 
conseguiu com que a administração 
iniciasse o pagamento dos recursos 
devidos aos Auditores-Fiscais oriun-
dos da ex-Secretaria de Receita Pre-
videnciária incluídos no chamado 
“fosso do fosso”.  Em alguns casos, 
os valores referentes a 2010 foram 

DEN em Ação
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A mobilização contra a 
MP (Medida Provisória) 
507/10 será, certamente, 

o foco de atuação do Sindifisco 
Nacional nos próximos meses, 
em função dos prejuízos que, po-
tencialmente, ela causa à atuação 
dos Auditores-Fiscais. Editada em 
5 de outubro, a medida gerou in-
segurança entre a Classe, ao insti-
tuir sanção para a violação de sigi-
lo fiscal e ao disciplinar o repasse 
de informações fiscais a terceiros, 
comprometendo o exercício das 
atribuições dos Auditores.

Importante ressaltar que o 
acesso a dados fiscais dos con-
tribuintes é uma das principais 
ferramentas utilizada no traba-
lho de fiscalização pelos Audi-
tores-Fiscais, que, para realizar 
suas funções, necessitam, muitas 
vezes, acessar informações até 
mesmo de quem não está sendo 
diretamente fiscalizado. Também 
ocorre o mesmo para outras ta-
refas, como na habilitação de 
comércio exterior e na análise de 
processos administrativos-fiscais.

A Medida Provisória em 
questão não se baseou em cri-
térios técnicos, mas tão-somente 
se pautou na questão política, 
em função das denúncias de 

MP 507/10: contra a sociedade,

violação de sigilo fiscal de con-
tribuintes. Na ânsia de dar uma 
resposta à sociedade às vésperas 
da eleição, o governo não se pre-
ocupou em garantir as condições 
de trabalho dos Auditores-Fiscais 
da Receita Federal do Brasil nem 
avaliou o risco de paralisação do 
setor com a medida. 

Vale ressaltar que as denún-
cias veiculadas pela imprensa 
não levantam suspeitas contra 
Auditor-Fiscal algum. Porém, as 
medidas adotadas pelo governo 
feriram diretamente o trabalho 
da Classe e, consequentemente, 
comprometeram a defesa dos 
interesses da própria sociedade. 
Isso porque as punições pre-
vistas na MP, que, em tese têm 
por objetivo resguardar os con-
tribuintes brasileiros, põem em 
xeque o combate à sonegação 
no país.

Na avaliação do Sindifisco 
Nacional, o acesso da autoridade 
fiscal a dados sigilosos não pode 
ser restringido, pois faz parte do 
instrumental de trabalho do Au-
ditor no combate à corrupção 
e à sonegação. Em uma com-
paração bem direta, a restrição 
ao acesso equivale a privar um 
policial de utilizar sua arma para 

combater o crime. O pressupos-
to é de que a informação obtida 
em razão do sigilo não sairá da 
Receita Federal do Brasil. Se sair, 
não se trata de acesso imotivado, 
mas de vazamento, caso previsto 
com punição de demissão.

Na primeira Assembleia Na-
cional realizada pela categoria 
para debater a MP 507, a Classe 
foi quase unânime (99,33%) em 
rejeitar os dispositivos da medi-
da que fragilizam o trabalho e o 
desempenho das atribuições dos 
Auditores-Fiscais. Além disso, 
também aprovaram a realização 
de um Dia Nacional de Protesto 
contra a norma. Para esse dia, a 
orientação foi a de que nenhum 
Auditor-Fiscal deveria acessar 
os sistemas informatizados da 
Receita. 

O resultado revela que a 
Classe está disposta a lutar ve-
ementemente contra a MP. É 
descabido, a título de coibir um 
tipo de conduta, colocar em ris-
co a atuação de Auditores que 
diariamente têm por dever de 
ofício checar informações fiscais 
de contribuintes, e, de quebra, 
fragilizar a própria fiscalização, 
facilitando a vida de corruptos e 
sonegadores.

a favor do sonegador

“O acesso da 
autoridade fiscal a 
dados sigilosos não 
pode ser restringido, 
pois faz parte do 
instrumental de 
trabalho do Auditor 
no combate à 
corrupção e à 
sonegação.”
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a favor do sonegador Diferença relativa a “fosso do fosso”

começa a ser paga

ANÚNCIO

lientou, no entanto, que alguns 
Auditores-Fiscais podem não ter 
recebido os valores no mês em 
questão em função de atrasos 
pontuais de algumas unidades 
pagadoras. Nesse caso específico, 
ainda segundo a Cogep, o paga-
mento será realizado na folha de 
novembro deste ano.

A coordenação também de-
finiu que os valores referentes aos 
anos anteriores deverão ser proces-
sados como exercícios anteriores, e 
o procedimento será realizado em 
conformidade com a condição de 
cada unidade pagadora. Portanto, 
ainda não há um cronograma defi-
nido para o repasse dos recursos

A pós vários meses de ne-
gociação e insistência do 
Sindicato, a DEN (Direto-

ria Executiva Nacional) do Sindi-
fisco Nacional, a administração 
iniciou o pagamento dos recur-
sos devidos aos Auditores-Fiscais 
oriundos da ex-Secretaria de Re-
ceita Previdenciária incluídos no 
chamado “fosso do fosso”. 

De acordo com a Diretoria 
de Assuntos Jurídicos do Sin-
difisco Nacional, a Cogep (Co-
ordenação-Geral de Gestão de 
Pessoas) da RFB (Receita Federal 
do Brasil) garantiu que os valores 
referentes a 2010 seriam pagos 
em outubro. A administração sa-

Fosso do Fosso

 A figura do “fosso do fosso” 
diz respeito à diferença referente aos 
vencimentos, de 2007 até este ano, 
dos Auditores-Fiscais originários da 
ex-Secretaria da Receita Previden-
ciária, e que tiveram progressão por 
meio do Decreto 6.852/08. Esses 
Auditores-Fiscais tiveram uma pro-
gressão na carreira diferente da ob-
tida pelos Auditores da ex-Receita 
Federal e não sofreram nenhuma 
alteração de padrão durante o es-
tágio probatório. Por isso, apesar 
de terem o mesmo tempo de Casa, 
esses grupos de Auditores-Fiscais 
estavam em padrões diferentes.

Gestão Participativa:
você define os rumos do plano

No Unafisco Saúde, o 
beneficiário é parte ativa da 
administração. Na Gestão 
Participativa, você opina e 
participa das decisões, dos 
rumos do plano ao reajuste das 
mensaliadades.

É por isso que associar-se é uma 
questão de comparação.

atendimento@unafiscosaude.org.br
(61) 2103 5200

www.unafiscosaude.org.br
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contros em Juiz de Fora (MG), 
São José do Rio Preto (SP), Goi-
ânia (GO) e Porto Alegre (RS).  

As oficinas se configuram 
como importante espaço para 
estimular os Auditores-Fiscais a 
participar de projetos de Edu-
cação Fiscal, tanto no âmbito 
institucional, como de iniciativa 
própria ou do Sindicato, focan-
do no controle social sobre os 
gastos públicos.  

Os participantes, durante 
as oficinas, recebem noções de 
como trabalhar pela justiça fis-
cal por meio da educação e das 
ações práticas junto à sociedade 
civil. Os encontros são conduzi-
dos pelo sociólogo e doutor em 
Ciências Sociais do Instituto Cul-
tiva Rudá Ricci, que tem ampla 
experiência em Educação Fiscal. 

Durante as oficinas, os par-
ticipantes conhecem e discutem 
os projetos desenvolvidos pelo 
PNEF (Programa Nacional de 
Educação Fiscal), que é um pro-
grama de âmbito nacional, do 
qual fazem parte o Ministério da 
Educação, a Receita Federal do 
Brasil, a Secretaria do Tesouro 
Nacional, a Esaf (Escola Supe-
rior de Administração Fazendá-

Educação Fiscal e Previdência Social

são prioridades para Diretoria

ria) e as secretarias de Fazenda e 
de Educação estaduais. 

A finalidade deste progra-
ma é levar conhecimentos aos 
cidadãos sobre administração 
pública, incentivar o acompa-
nhamento pela sociedade da 
aplicação dos recursos públicos, 
além de criar condições para 
uma relação harmoniosa entre 
Estado e cidadão.

Rogério Calil destaca tam-
bém que as oficinas estão pro-
duzindo os resultados espera-
dos. “Minha avaliação é a mais 
positiva possível. Temos atingido 
os nossos objetivos, que se con-
centram em promover o debate 
sobre Educação Fiscal e, a partir 
das discussões, ter subsídios para 
construir a política de Educação 
Fiscal do Sindicato”, esclareceu 
Calil. 

“A participação dos colegas 
e o elevado nível dos debates nos 
surpreendem, o que nos mostra 
que tal projeto foi uma escolha 
acertada”, completa Maria Amá-
lia Polotto Alves.

Previdência

O segundo projeto está vol-
tado para a discussão da Previ-

dência Social pública. Um ciclo 
de seminários sobre o tema tam-
bém está sendo realizado pela 
Diretoria em parceria com as DS 
locais. 

Na avaliação da diretora 
Amália Polotto, “a sociedade 
só se fortalece quando enfrenta 
com clareza e objetividade todos 
os desafios. Por isso, o Sindifisco 
continuará promovendo debates 
sobre o financiamento da Previ-
dência em todo país, para que 
a Classe, que é uma formadora 
de opinião, possa estar ciente e 
pronta para enfrentar as lutas e 
tomar as decisões corretas, se 
necessárias, em face da impor-
tância do assunto, para toda a 
sociedade brasileira”, afirmou. 

Durante os seminários, a 
Previdência Social é situada 
como um patrimônio do traba-
lhador e de sua família, além de 
ser uma garantia do trabalhador, 
quando, por exemplo, perde 
sua capacidade laborativa, seja 
quando é acometido por algu-
ma enfermidade, seja quando 
conquista seu direito à aposenta-
doria. Já foram realizados semi-
nários em Belo Horizonte (MG), 
Manaus (AM) e Aracaju (SE). 

Acada publicação do jor-
nal Integração, o leitor 
conhece um pouco mais 

sobre a estrutura e o funciona-
mento do Sindifisco Nacional. 
Neste mês, o informativo detalha 
a atuação da Diretoria de Defe-
sa da Justiça Fiscal e Seguridade 
Social, cuja função é, dentro da 
sua área de atuação, desenvolver 
estudos e seminários, elaborar e 
defender propostas de altera-
ção e aperfeiçoamento do Sis-
tema Tributário, e acompanhar 
os movimentos do Executivo e 
do Legislativo em torno de tais 
matérias. 

A diretoria está sob o co-
mando de Maria Amália Polotto 
e de Rogério Said Calil e suas 
competências encontram-se es-
tabelecidas no artigo 63 do Esta-
tuto da Entidade. 

A Diretoria, neste primeiro 
ano de gestão, investiu em dois 
grandes projetos. Um deles con-
siste na realização de oficinas de 
Educação Fiscal em todo o país, 
em parceria com as Delegacias 
Sindicais. O ciclo de oficinas do 
ano terminou com a edição de 
Recife (PE), nos dias 21 e 22 de 
outubro. Já foram realizados en-



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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 “Os números nos deixam orgulhosos:

tecnologias, todo esse desenvol-
vimento, ele consegue verificar 
quando o contribuinte não decla-
ra. Isso fez com que deixássemos 
de olhar todos os casos para que 
pudéssemos utilizar técnicas de 
amostragem. Além disso, houve 
um terceiro ponto: nós precisáva-
mos ter facilidade no cruzamento 
de informações. Então, a legisla-
ção foi mudando um pouco para 
tornar mais simples esse processo 
e favorecer a tributação sobre a 
receita. Hoje, 95% dos declaran-
tes da Pessoa Jurídica declaram 
por lucro presumido ou estão no 
Simples, que são tributações sobre 
receita. Nesse segmento, apenas 
5% são tributados sobre o lucro 
real. Portanto, se eu tiver muita 
informação, eu tenho facilidade: é 
só checar o que ele declarou com 
os dados que eu tenho. Então, 
são esses três fatores – uso inten-
sivo de tecnologia; contribuinte 
declarando; e a comparação pe-
las receitas – estabeleceram uma 
pressão, em que o contribuinte 
nunca sabe que informação o Fis-
co quer. 

Integração – Alguns também 
apontam para um ganho de 
qualidade na amostragem dos 
que sofrem a fiscalização e nas 
próprias autuações...
Marcus Vinícius – Antes de 1995, 
a tecnologia ainda não tinha nos 
atingido tão fortemente, ainda 
existia muito aquela realidade an-
terior à informática. A partir daí, 
a Receita passou a ver uma su-
cessão de progressos que permi-
tiram sistemas sofisticadíssimos. 
A fiscalização, em todas as suas 
atividades, é muito informatizada, 
mas não adianta só ter dados, eu 

83% [dos autos de infração] são mantidos até o Carf”

Integração – O senhor pode 
fazer um balanço dos avanços 
na arrecadação brasileira neste 
ano?
Marcos Vinícius – Nós temos um 
levantamento de uma época, a 
partir de 1995, em que eu era co-
ordenador de fiscalização naquele 
ano. Daquela época para agora, 
saímos de uma arrecadação de 
cerca de R$ 100 bilhões para, 
em 2010, passarmos de R$ 700 
bilhões. Isso é um crescimento 
muito expressivo. Mesmo se con-
siderarmos a inflação e o PIB do 
período, ainda assim temos um 
crescimento real de arrecadação 
de 145%.

Integração – Na opinião do se-
nhor, qual é a contribuição da 
fiscalização nesses resultados?
Marcus Vinícius – Muitas vezes, 
pensa-se que a fiscalização é feita 
para arrecadar. Na verdade, ela 
arrecada também indiretamente, 
porque traz ao contribuinte uma 
sensação de risco, uma pressão, 
como se o risco ficasse perto dele. 
Então, na verdade, são três os 
grandes motivos, a meu ver, que 
favoreceram este crescimento. O 
desenvolvimento tecnológico: nós 
sempre temos menos Auditores 
do que gostaríamos; a tecnologia 
faz com que possamos fazer mais 
com menos, ela amplia nossos 
horizontes de possibilidades. Mas 
ela sozinha não é suficiente, ela é 
só um apoio. Tivemos outros fa-
tores que, a meu ver, ajudaram: 
a possibilidade de o contribuinte 
fazer a maior parte do serviço – 
apurando, declarando, e, auto-
maticamente, quando ele não 
paga, a gente vai para a cobrança 
e execução. O Fisco usando essas 

O Auditor-Fiscal Marcos Vinícius 
Neder de Lima desenvolveu sua 
carreira na Receita Federal do 
Brasil com foco na fiscalização. 
Já foi Auditor de campo, su-
pervisor e chefe de fiscalização. 
Também participou dos grupos 
especiais de fiscalização e da 
criação do setor de inteligência 
fiscal. Já presidiu o 2º Conselho 
de Contribuintes e a 4ª Câmara 
do Conselho Administrativo de 
Recursos Fiscais. Na entrevista 
a seguir, segunda concedida ao 
jornal Integração, Marcos Ne-
der faz um balanço dos resul-
tados obtidos pela fiscalização 
recentemente. 
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 “Os números nos deixam orgulhosos:
83% [dos autos de infração] são mantidos até o Carf”

tenho que transformar dados em 
informação. Para isso, eu preciso 
de expertise – senão ficamos com 
um mundo de dados e não sabe-
mos o que fazer com eles. E a Re-
ceita aprendeu a usá-los. 

Integração – A Receita tem nú-
meros que demonstrem essa 
evolução? Qual o grau de acerto 
da fiscalização atualmente?
Marcus Vinícius – O índice está por 
volta de 90%. Isso mostra que a 
seleção de contribuintes na Recei-
ta funciona – o setor que progra-
ma a fiscalização funciona. Nessa 
gestão, melhoramos ainda mais, 
antecipamos em um ano a pro-
gramação. Isso para que os pro-
gramadores tenham mais condi-
ção de trabalhar essa informação. 
Soltamos uma portaria, valendo 
para 2010, que neste ano vamos 
preparar a fiscalização para 2011. 
Isso não é uma novidade brasilei-
ra, temos isso em quase todos os 
países desenvolvidos. Trabalhar a 
informação e fiscalizar no mesmo 
ano, muitas vezes o programador 
não tem tempo. O coração da fis-
calização é a fase anterior a ela, 
é a inteligência dela, é o progra-
ma, o preparo para que o fiscal 
chegue lá com muita informação 
– algo que facilite o trabalho dele. 

Integração – O senhor também 
tem dados sobre o grau de ade-
rência da fiscalização...
Marcus Vinícius – Havia uma má 
informação estatística que media 
só o que era impugnado e o que 
se mantinha no ex-conselho de 
contribuintes, atual Carf (Con-
selho Administrativo de Recur-
sos Fiscais). Então se chegava a 
um número de 70%, isto é, que 

70% das autuações eram man-
tidas no Conselho. Nós fizemos 
outra abordagem. Não é o que é 
impugnado. É o trabalho do Au-
ditor de fiscalização, quer dizer, 
o lançamento tributário. Quanto 
é autuado e quanto prospera, é 
mantido até o Carf. Os números 
nos deixam orgulhosos: 83%, em 
um levantamento de cinco anos, 
são mantidos até o Carf. Então 
nós acertamos 83% dos casos. 

Integração – E que medidas o se-
nhor entende ainda necessárias 
para garantir o crédito tributário 
lançado pelos Auditores?
Marcus Vinícius – Esse mode-
lo que nós fizemos, ele funcio-
na muito bem. Somos muito 
eficientes no que diz respeito a 
contribuintes pequenos e médios. 
Mas precisamos melhorar no seg-
mento dos grandes contribuintes. 
Por quê? Porque nesse segmento 
não há omissão de receita, ou há 
apenas residualmente. Eles não 
deixam de emitir nota fiscal. O 
que eles têm são estruturas muito 
complexas, são contribuintes mui-
to grandes, multinacionais, então 
eles se reorganizam, se estrutu-
ram para pagar menos impostos 
– aconselhados por consultores, 
advogados, grandes escritórios. 
Esse é o nosso grande desafio, 
a nossa próxima barreira a ser 
vencida. Precisamos preparar os 
Auditores, capacitar, dar novas 
tecnologias para que eles consi-
gam enfrentar isso em condições 
de igualdade. Foram criadas De-
legacias de Grandes Contribuin-
tes no Rio de Janeiro e em São 
Paulo. Estamos na iminência de 
criar a de Belo Horizonte. Foram 
criadas equipes de fiscalização de 

maiores (contribuinte) em todas 
as regiões. Temos quase 500 Au-
ditores-Fiscais especializados, que 
treinamos este ano. 

Integração – E como o senhor vê 
o instrumento do MPF (Manda-
do de Procedimento Fiscal) no 
que diz respeito à autonomia do 
Auditor-Fiscal?
Marcus Vinícius – O MPF foi con-
cebido em outra época. Eu acho 
possível a revisão, mas ela tem de 
ser equacionada. O MPF foi criado 
para dar transparência ao trabalho 
fiscal, não para limitar o Auditor. 
Basicamente, o que se queria era 
que quem estivesse sendo fiscali-
zado soubesse por quem estava 

sendo fiscalizado. Essa é a origem, 
me lembro. Embora o MPF tenha 
sido criado anos depois de eu dei-
xar a coordenação (de Fiscaliza-
ção). A grande dificuldade que nós 
tínhamos era a que havia fiscais 
falsos, havia um escopo de fiscali-
zação que nós não conseguíamos 
acompanhar bem, então era uma 
medida de controle. E muito para 
dar transparência para o público 
externo, que era o alvo da fiscaliza-
ção. Pode haver outra maneira de 
fazer isso, mas tem de haver uma 
ampla discussão, é uma questão de 
revisão. Ele tem que ser repensado, 
mas, a meu ver, tem de ser de uma 
maneira que mantenha os contro-
les que se têm hoje. 
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DEN percorre fronteiras para traçar

raio-x da situação dos Auditores 
Para Damasceno, o resulta-

do do trabalho será um raio-x do 
maior número de regiões onde 
os Auditores desempenham seus 
trabalhos e permitirá ao Sindifis-
co Nacional traçar um apanha-
do de prioridades de acordo 
com a situação de cada 
localidade. 

O sindicalista ressalta 
que a iniciativa também 
servirá para elencar as 
demandas e responder as 
dúvidas dos Auditores-Fis-
cais que ingressaram no úl-
timo concurso público da 
Receita. “Dos cerca de 
440 aprova-

d o s , 
80% foram 
para essas áreas de 
fronteira. Muito deles 
ainda não são nem sindicaliza-
dos e não sabem como proceder 
numa situação de reclamação”, 
endossa.

“Serão dois trabalhos a se-
rem desenvolvidos: um de diag-
nóstico da situação das locali-
dades e outro de orientação aos 
colegas sobre como agir nas so-
licitações de melhores condições 
de trabalho”, completa o diretor-
adjunto de Defesa Profissional, 
Dagoberto da Silva Lemos.

Ao todo, 12 diretores de di-
versas pastas vinculadas ao Sin-
difisco Nacional desenvolverão 

as atividades. “Vamos atrelar 
nosso roteiro a algumas visitas 
do projeto “DEN nos estados”, 
quando passare-
mos pelos muni-
cípios do Norte e 

do Centro-Oeste 
durante esta pri-
meira etapa”, completou a 
diretora-adjunta de Defesa Pro-
fissional, Maria Cândida Capo-
zzoli de Carvalho.

Continuidade 

Gelson Myskovsky adiantou 
que a Diretoria estuda traçar em 
breve um panorama das condi-
ções de trabalho dos Auditores 
nos portos e aeroportos do país. 
“Nós temos visto pouca atenção 
dada à aduana e às fronteiras 
por parte da administração da 

A  DEN (Diretoria Executiva 
Nacional) do Sindifisco 
Nacional realizou na úl-

tima semana de outubro, uma 
varredura nas áreas fronteiriças 
do país pelo projeto “Fronteira 
em Foco”. A primeira etapa do 
projeto, focada nas regiões Norte 
e Centro-Oeste, incluiu Tabatin-
ga (AM), Itacoatiara (AM), Cá-
ceres (MT), Destacamento Cori-
xa (MT), Cruzeiro do Sul (AC), 
Brasiléia (AC), Pacaraima (RR), 
Bonfim (RR), Guajará-Mirim 
(RO) e Vilhena (RO). 

A empreitada consiste em 
visitas às instalações da RBF (Re-
ceita Federal do Brasil) nessas 
regiões em busca de informações 
sobre a situação de trabalho dos 
Auditores-Fiscais. Os resultados 
constarão em dossiês com fotos, 
filmagens e relatos, que, poste-
riormente, serão encaminhados 
pelas equipes do projeto às su-
perintendências da RFB das refe-
ridas localidades para providên-
cias necessárias. 

A expectativa para este ano, 
segundo o diretor de Defesa 
Profissional, Gelson Myskovsky 
Santos, é de que, até dezembro, 
sejam visitadas a 1ª e 2ª RF (Re-
gião Fiscal). No próximo ano, o 
projeto será retomado com visi-
tas à 9ª e à 10ª RF. 

Segundo o secretário-geral 
do Sindifisco Nacional, Cláudio 
Damasceno, o projeto é pionei-
ro e vem sendo amadurecido 
nas últimas gestões da entidade. 
“Depois de um trabalho com as 
bases, dentro do projeto ‘DEN 
nos Estados’ chegou a hora de 
ouvir os colegas que estão em 
atividades nas chamadas frontei-
ras secas”, afirma o diretor.
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DEN percorre fronteiras para traçar

raio-x da situação dos Auditores 
Receita. Tal constatação se deu 
em algumas visitas que esta di-
retoria fez logo ao assumir o 
sindicato. Constatamos casos de 

situação precária nas instala-

ções físicas e até falta de mate-
rial de expediente, tendo que ser 

comprado com contribuição 
dos servidores”, alertou. 

“Se comparar-
mos, inclusive, a situ-
ação dos Auditores-
Fiscais brasileiros 
com aqueles que 
trabalham em paí-
ses de fronteira vi-

zinhos como a Vene-
zuela, por exemplo, a 

situação é periclitante”, 
disse o sindicalista.

DRF/Marabá

Uma prévia do trabalho 
desenvolvido no “Fronteira em 
Foco” foi realizada durante vi-
sita da diretoria pelo projeto 
“DEN nos Estados” ao muni-
cípio de Marabá (PA), no início 
de outubro. Em reunião com os 
Auditores-Fiscais lotados na DRF 
(Delegacia Regional da Receita 
Federal do Brasil) local, a dire-
toria se deparou com uma rea-

lidade completamente adversa 
daquela que seria razoável para 
a realização do trabalho de fisca-
lização dos Auditores-Fiscais. 

O descaso e a falta de segu-
rança fazem parte da rotina de 
quem trabalha nas instalações 
da DRF. As instalações prediais 
estão comprometidas, com vá-
rios remendos, e denunciam o 
esquecimento por parte da ad-
ministração em reparar o local, 
onde são exercidas tarefas de 
extremo interesse para a socie-
dade brasileira. Mofo, mobiliário 
quebrado e sujo, banheiros sem 
portas ou interditados, e apare-
lhos de ar-condicionado que não 
funcionam são apenas parte dos 
problemas estruturais. 

Para agravar a situação, 
itens básicos para o bom fun-
cionamento das unidades, como 
água potável, copo descartável, 
pó de café e material de escritó-
rio, são considerados artigos de 
luxo, uma vez que, para serem 
usufruídos pelos Auditores têm 
de ser adquiridos com recursos 

próprios. Até botijão de gás 
e produtos de limpeza são 
rateados.

No CAC (Centro de 
Atendimento ao Contribuin-
te), o usuário dos serviços é 
surpreendido por maçanetas 
quebradas, portas velhas, pa-
redes infiltradas e sujas, além 
de calçadas em péssimas con-
dições, que oferecem riscos 
de acidentes. O prédio tam-
bém não possui poço arte-
siano próprio, o que favorece 
as frequentes interrupções no 
fornecimento de água. Além 
disso, inexiste um sistema de 
ar-condicionado central.

Não bastasse toda a proble-
mática, o gabinete da Delegacia, 
foi recentemente interditado, 
por conta da invasão de ratos e 
morcegos. Na falta de recursos 
para necessária dedetização do 
ambiente, e de todo o prédio, a 
administração optou pela evacu-
ação do local. Nos demais depar-
tamentos, não é raro encontrar 
fezes e urina de roedores pelos 
cantos ou em cima das mesas de 
trabalho.

Apesar de todas as dificul-
dades, a DRF/Marabá é a quar-
ta em arrecadação da 2ª Região 
Fiscal, tendo acumulado, até 
agosto deste ano, mais de R$ 51 
milhões. Treze Auditores-Fiscais, 
com o apoio de servidores admi-
nistrativos, representam a Receita 
Federal do Brasil na cidade. Den-
tro do “planejamento estratégico” 
montado pela Superintendência 
da 2ª RF, a Delegacia vem apre-
sentando bons índices de produ-
tividade, cumprindo com folga 
praticamente todas as metas es-
tabelecidas para este ano.

“É difícil acreditar que exis-
ta sequer uma administração, já 
que ela simplesmente não se faz 
notar sob qualquer aspecto. O 
fato de apresentar bons índices 
de produtividade revelam ape-
nas o grande comprometimento 
daqueles que lá trabalham. Fica 
uma pergunta: qual seria o re-
sultado se houvesse um mínimo 
de respeito com o corpo funcio-
nal da DRF/Marabá?”, critica o 
secretário-geral, Cláudio Damas-
ceno. O sindicalista preparou um 
relatório que será encaminhado 
à Superintendência da Receita 
para que sejam tomadas as devi-
das providências. 
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Qualquer que seja a me-
todologia usada no cál-
culo da Carga Tributária 

brasileira ou o instituto que a 
calcula, os resultados convergem 
para dois pontos comuns: nossa 
carga tributária é elevada e cres-
ce progressivamente. 

Entre 2000 e 2009, a carga 
tributária brasileira, segundo cál-
culos do Departamento de Estu-
dos Técnicos do Sindifisco Na-
cional, cresceu de 30,25% para 
34,2% do PIB (Produto Interno 
Bruto). A arrecadação tributária 
cresceu 201,37%, em valores 
correntes, no mesmo perío-
do, saindo de R$ 356,7 bilhões 
para R$ 1,075 trilhão e foi supe-
rior à variação do PIB nominal 
(+166,5%) e do nível de preços 
medido pelo IPCA (+ 91,41%).

Nesse período, o PIB per 
capita cresceu 138,4% enquanto 
a carga tributária per capita cres-
ceu 166,7%. O cidadão suportou 
uma carga tributária, em média, 
28,2 p.p. (pontos percentuais) 
superior à contribuição indivi-
dual de cada brasileiro para a ri-
queza nacional (PIB per capita). 
Trocando em miúdos, o cidadão 
brasileiro médio fica mais pobre 

porque paga mais impostos do 
que a riqueza que gera.

Esses números mostram a 
desproporção do gravame tribu-
tário sobre o contribuinte brasi-
leiro. O crescimento real da carga 
tributária reduz a renda disponí-
vel para consumo e poupança, 
transferindo para o setor gover-
no a responsabilidade de impul-
sionar o crescimento econômico 
com gastos públicos. 

Uma questão a ser coloca-
da, então, é quanto à destinação 
dos gastos públicos. É preciso 
investigar se esta transferên-
cia de recursos ao setor público 
transformou-se efetivamente em 
elemento dinamizador da eco-
nomia, ou seja, se houve maior 
aplicação em investimentos pú-
blicos ou se, ao contrário, esses 
recursos foram desviados para 
outras despesas.

É na categoria de Despe-
sas de Capital que se encontram 
lançados orçamentariamente os 
investimentos públicos do go-
verno federal que abrangem, 
dentre outras sub-categorias or-
çamentárias, obras e instalações, 
equipamentos e material perma-
nente, contribuições, auxílios e 
transferências. 

De maneira mais geral, é 
nessa categoria que se encontram 
discriminadas os gastos com in-
fraestrutura (rodovias, telecomu-
nicações, infra-estrutura urbana 
etc.); com política social (despe-
sas com previdência,  assistência 
social, saúde, esportes, cultura, 
educação etc.); e com produção 
(agricultura, indústria e comércio 
exterior, pesca e turismo).  

Em grupos orçamentários, 
as despesas públicas dividem-se 
em: Pessoal e Encargos Sociais; 
Investimentos; Outras Despesas 
Correntes; Inversões Financeiras; 
Reserva de Contingência; Amor-

Elevação da carga tributária não se reverteu

em benefícios ao cidadão-contribuinte
tização da Dívida e Juros e En-
cargos da Dívida. São esses dois 
últimos itens que absorvem gran-
de parte das receitas do setor pú-
blico (arrecadação tributária). 

Ao longo do período 
2000/2009, enquanto a carga tri-
butária cresceu 3,9 p.p., a receita 
total do governo federal cresceu 
3,6 p.p. As despesas, por sua vez, 
cresceram bem menos. As de 
custeio e de capital, juntas, cres-
ceram apenas 1,6 p.p., enquanto 
que as de capital, isoladamente, 
cresceram tão-somente 0,6 p.p. 
Por outro lado, entre 2000 e 
2008, o superávit primário como 
proporção do PIB cresceu de 
1,79 para 3,79 p.p. 

Ora, o que temos aqui é 
uma situação clara em que o 
crescimento do superávit primá-
rio acompanha o crescimento da 
carga tributária e das receitas do 
governo federal. Já o crescimento 
do investimento público ficou em 
grande descompasso. Esses nú-
meros permitem inferir que gran-
de parte do esforço fiscal (leia-se: 
aumento da carga tributária) no 
período analisado tem sido ca-
nalizado para os compromissos 
financeiros da dívida pública e 
não se reverte em benefícios para 
o cidadão-contribuinte.  

Desde a implantação do 
Plano Real, o controle relativo 
da inflação passou pelo endivi-
damento público. O Governo 
Federal necessita manter-se sol-
vente. Para tanto, precisa honrar 
com os compromissos assumidos 
rolando continuamente a dívida 
pública acumulada ao longo do 
tempo e produzindo elevados 
superávits fiscais primários.  O 
aumento da arrecadação de im-
postos viabilizou esta política 
macroeconômica, enquanto que 
a qualidade dos serviços público 
deixou a desejar.
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 Diretoria de Aposentadoria e Pensões

Fiscal que venha a falecer em 
atividade. Nesse caso, o pensio-
nista deverá solicitar conversão 
da licença-prêmio não gozada 
em pecúnia. 

“O guia é muito útil porque, 
muitas vezes, as pessoas perdem 
seus direitos por desconheci-
mento. Com este Guia, os fami-
liares estarão bem informados 
sobre todos os procedimentos 
a serem tomados em uma hora 
tão difícil como a da perda de 
um ente querido”, completa a di-
retora-adjunta de Aposentadoria 
e Pensões, Aparecida Bernadete 
Donadon Faria.

O documento traz também 
a simulação de várias situações 
com cálculos atualizados. Um 
dos modelos exemplificados é 
o de valor e acumulação das 

pensões. A simu-
lação calcula que 
o benefício da 
pensão por morte 
será igual ao va-
lor da totalidade 
dos proventos do 
Auditor-Fiscal fa-
lecido até o teto 
de contribuição e 

benefício do RGPS (Regime Ge-
ral da Previdência Social), que 
hoje é de R$ 3.467,40, acrescido 
de 70% da parcela que exceder 
a esse limite. Ou seja, se o Audi-
tor-Fiscal recebia R$ 19.451,00 
de subsídio ao falecer, a pensão 
será de R$ 14.655,92, resultado 
da soma de R$ 3.467,40 (o teto 
do RGPS) mais R$ 11.188,52 
(70% de R$ 15.983,60).

Em outro exemplo, o guia 
traz o modelo de cálculo do im-
posto de renda e de contribuição 
previdenciária em duas opções: 
uma para os aposentados e 
pensionistas não portadores de 
doenças incapacitantes; e a ou-
tra para os aposentados e pen-

reedita guia de orientação 

sionistas portadores de doenças 
especificadas em lei.

Esse material é importante 
porque permite demonstrar aos 
futuros pensionistas como são 
calculados os descontos relativos 
ao Imposto de Renda e ao reco-
lhimento da Previdência Social. 

Ao fim, o guia explica sobre 
o Siape (Sistema de Adminis-
tração de Recursos Humanos), 
sistema informatizado do gover-
no federal que controla as infor-
mações cadastrais e processa os 

Nesta edição de outubro, 
os filiados estão rece-
bendo uma nova cópia 

do “Guia de orientação aos fa-
miliares dos Auditores-Fiscais 
da Receita Federal do Brasil”. 
O material, que já foi entregue 
aos Auditores-Fiscais em junho 
do ano passado, foi reeditado 
pela diretoria de Aposentadoria 
e Pensões do Sindifisco Nacio-
nal em função da necessidade 
de atualização de informações e 
cálculos.

O documento, de 38 pági-
nas, aborda diversos assuntos de 
interesse dos familiares que, após 
um acidente grave ou perda do 
ente querido, passam a ter outras 
preocupações, como o pedido 
de auxílio funeral, o acionamen-
to imediato do plano de saúde, o 
pedido de pensão, 
a comunicação 
do falecimento a 
diversos órgãos, 
como o Sindica-
to e outras enti-
dades das quais 
o Auditor-Fiscal 
fazia parte, assim 
como instituições 
bancárias e seguradoras. Ao 
todo, foram impressos 25 mil 
exemplares para distribuição aos 
filiados. 

As informações que cons-
tam no guia são de fundamen-
tal importância. Ele orienta, por 
exemplo, que, em caso de morte 
do filiado, a família atente para 
comunicar o fato aos sindicatos 
e associações, não só para que 
seja efetuada a baixa das men-
salidades, como para que seja 
feito o levantamento das ações 
judiciais das quais o Auditor fa-
zia parte. 

Outro ponto esclarecido no 
informativo é quanto à licença-
prêmio não gozada pelo Auditor-

pagamentos dos funcionários 
públicos federais (ativos, apo-
sentados e pensionistas). 

Como fonte de informação 
no guia, os familiares podem 
contar com a relação de todas 
as GRA (Gerências Regionais 
de Administração) do Ministério 
da Fazenda. O documento tam-
bém pode ser acessado em meio 
eletrônico pela página do Sindi-
fisco Nacional, no link “Publica-
ções” e, em seguida, em “Outras 
Publicações”.

“O documento 
traz também a 
simulação de 

várias situações 
com cálculos 
atualizados”
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Estudo do Sindicato

reacende debate sobre IGF
O estudo elaborado pelo 

Sindifisco Nacional 
sobre o sistema tribu-

tário brasileiro – entregue a 
presidenciáveis e a coordena-
dores de campanha durante 
o primeiro turno das eleições 
– tem fomentado a discussão 
sobre o assunto pelo país. Di-
versas personalidades já se 
posicionaram sobre o tema e 
elogiaram a iniciativa do Sindi-
cato em abrir espaço durante o 
período eleitoral para discutir o 
sistema tributário brasileiro. 

Além de ter sido citado 
em dois debates entre os can-
didatos à Presidência, o estudo 
também foi destaque, recente-
mente, durante o X Congresso 
Internacional de Direito Tribu-
tário de Pernambuco, em Reci-
fe (PE). Durante sua palestra, o 
desembargador vice-presidente 
do TRF (Tribunal Regional Fe-
deral) 5ª Região, Marcelo Na-
varro, ressaltou que suas consi-
derações receberam subsídios 
do estudo. 

Após a publicação do tra-
balho, o Sindicato também foi 
alvo de algumas objeções e 
provavelmente ainda será de 
outras. De toda forma, a reper-
cussão é salutar pelo simples 
fato de fomentar o debate.  

Entre as propostas que 
mais suscita discussão, está a 
implementação do IGF (Impos-
to sobre Grandes Fortunas). O 
economista professor titular e 
vice-presidente da FGV (Fun-
dação Getúlio Vargas), Marcos 
Cintra, foi um dos primeiros a 
falar sobre a proposta do Sin-
difisco.  Em artigo publicado 
em alguns jornais, Cintra elo-
giou a iniciativa, mas se posi-
cionou contrariamente à regu-
lamentação do imposto sobre 

as fortunas, argumentando 
que “vários países que institu-
íram o tributo o abandonaram 
por causa de sua baixa produ-
tividade e de seu elevado custo 
administrativo”. 

À época, a DEN (Diretoria 
Executiva Nacional) do Sindi-
fisco Nacional respondeu às 
opiniões do economista, que 
é defensor do Imposto Único. 
Quanto ao posicionamento so-
bre o IGF, a Diretoria entende 
que, se considerada correta a 
forma de pensar do professor, 
o Estado deveria tributar ex-
clusivamente a classe média 
trabalhadora. Essa não tem 
como fugir da tributação, visto 
que sua renda é tributada es-
sencialmente na fonte. Ou seja, 
baixíssimo custo com controles 
e fiscalização, além de baixa 
possibilidade de sonegação. 
Mas isso seria justo?

Outro conhecido opositor 
à ideia do IGF é o ex-secretário 
da RFB (Receita Federal do 
Brasil) na gestão 1995/2002, 
Everardo Maciel, que mani-
festou posição contrária à re-
gulamentação do tributo em 
artigo publicado no jornal O 
Estado de São Paulo, em que 
avalia proposta em tramitação 
no Congresso Nacional sobre o 
tema.

O ex-secretário em sua 
gestão dizia que justiça se faz 
no momento dos gastos pú-
blicos e que a função da Re-
ceita era arrecadar. O Estado 
deve arrecadar tributos para 
se financiar e prestar os servi-
ços que lhe são típicos. Definir 
como e quem tributará implica 
fazer escolhas. E o Sindifisco 
Nacional acredita que essas 
escolhas devem ser norteadas 
pelo sentido de justiça. De ou-
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tra forma, a aversão tributária 
seria de tal ordem que seria im-
possível manter o sistema fun-
cionando com normalidade. 

É fato também que as pes-
soas com maior poder econô-
mico tem os meios para levar 
sua indignação àqueles que 
detêm o poder de fazer as es-
colhas. Ou seja, exercem uma 
pressão mais efetiva contra as 
decisões que lhes impõem o 
ônus tributário. Da mesma for-
ma, pergunta-se: é justo que 
os governantes cedam a estas 
pressões em desfavor daqueles 
que, embora com menor capa-
cidade contributiva, pagam ele-
vada carga tributária?

O jurista Ives Gandra Mar-
tins também externou, em en-
contro com empresários no mês 
passado em São Paulo, contra-
riedade ao projeto de regula-

mentação do IGF em tramita-
ção no Congresso Nacional. 

Entre as críticas mais co-
muns está a dificuldade de 
arrecadação do IGF caso im-
plementado. Vale ressaltar aqui 
que outras tarefas do Estado 
como a manutenção da segu-
rança de seus cidadãos tam-
bém oferece alto grau de com-
plexidade, mas nem por isso 
existem pessoas solicitando ao 
Estado que desista da função. 
Em ambos os casos, é neces-
sário o aprimoramento de sis-
temas, e os resultados apare-
cerão. No caso da segurança 
pública, isso é ainda mais len-
to, mas também se chega lá. 

O IR (Imposto de Renda) 
não é fácil de arrecadar, mas 
é, provavelmente, o tributo de 
“melhor qualidade” que o Bra-
sil tem atualmente. Entre ou-

tras características, o IR permi-
te uma excelente aplicação dos 
princípios que devem nortear 
a tributação: progressividade, 
capacidade con-
tributiva, e é di-
reto. O que sub-
verte essa lógica 
são justamente 
as más escolhas 
quanto aos per-
centuais e valo-
res de incidência, 
as desonerações 
e as isenções mal 
direcionadas. 

A cada dia a tecnologia 
tem municiado os Auditores-
Fiscais com instrumentos para 
coibir fraudes na arrecadação 
desse tributo. Atualmente, os 
cruzamentos de informações 
permitem identificar e impe-
dir boa parte das tentativas de 

evasão. E isso tende a avançar 
ainda mais.

Com o atual aumento e a 
futura exclusividade das tran-

sações digitais, 
os controles dos 
fluxos monetários 
e a identificação 
das rendas pas-
sarão a ter instru-
mentos eficazes 
para sua efetiva-
ção. A informa-
tização crescente 
de dados tribu-
tários também 

contribuirá para a arrecadação 
do IGF. No entanto, o principal 
argumento a favor do imposto 
é o fato de ser um instrumento 
para elevar a justeza do siste-
ma tributário nacional. 

Esse sim deve ser o norte 
dessa discussão.

“Entre as 
críticas mais 

comuns está a 
dificuldade de 
arrecadação 
do IGF caso 

implementado”

 Reconhecendo a importância 
desse trabalho, a DEN criou o Projeto 
Fronteira em Foco, através do qual ela 
irá até você, saber as suas demandas, 
suas necessidades e decidir como 
proceder para trabalhar cada vez mais 
por você.

 Quem trabalha ajudando a 
proteger o Brasil merece ter seu valor 
reconhecido.

Fronteira
em foco

O Brasil possui 15.719 km de fronteiras terrestres.
  Fiscalizar esse território é a função dos 
  Auditores-Fiscais que atuam nessas áreas.
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via Correios garante bons resultados

mudanças na equipe, que conta 
com 11 pessoas, entre elas, cinco 
Auditores-Fiscais. Antes da centra-
lização, a alfândega recebia uma 
média de 1.800 a 2 mil volumes 
por dia. Atualmente, o recinto al-
fandegado dos Correios recebe 4 
mil volumes de remessas postais. 
Em quilogramas, são 1.200 tone-
ladas. A quantidade média de en-
comendas tributadas é de 1.200 
e o valor médio da arrecadação 
mês, excluindo DSI – DI (Decla-
ração Simplifica de Importação e 
Declaração de Importação), é de 
2,4 milhões de reais.

“A estrutura da Receita Fe-
deral não conseguiu acompanhar 
esse aumento absurdo da deman-
da. Estamos dedicados para ter o 
mínimo de quantidade possível de 
mercadorias no pátio antes das 
festas de final de ano”, reiterou o 

chefe do GDRPI, Auditor-Fiscal 
Sérgio Cipriano Gomes.

Os resultados do trabalho da 
equipe se traduzem em números. 
A estatística de 2010 ainda não 
está fechada, mas já surpreende. 
De janeiro até o início de outubro, 
foram apreendidos 143,8 quilos 
de cocaína e, aproximadamente, 
52 toneladas de mercadorias, en-
tre produtos eletrônicos, material 
de informática e congêneres. 

A quantidade de apreensão é 
atribuída ao empenho dos Audito-
res-Fiscais e à experiência adqui-
rida ao longo dos anos, segundo 
descreve o inspetor da Alfândega, 
Auditor-Fiscal Cleber Magalhães. 
“Padecemos da falta de pessoal, 
como acontece em diversas uni-
dades da Receita Federal do Bra-
sil. Mas essa deficiência tem sido 
suprida pelo trabalho excepcional 
da equipe, que trabalha imbuí-
da de muito afinco”, afirma. De 
acordo com Cleber Magalhães, 
um memorando já foi enviado à 
superintendência solicitando o en-
vio de mais Auditores-Fiscais para 
o trabalho com a inspeção das 
remessas. 

Além da questão do déficit de 
Auditores-Fiscais, a alfândega co-
bra ainda, desta vez dos Correios, 
que sejam liberados mais servi-
dores para o trabalho de apoio e 
que a estrutura física do armazém 
seja melhorada, com mais apare-
lhos de RX, esteiras para facilitar 
o transporte das caixas e câmeras 
de vídeo para ajudar no trabalho. 

Legalmente, a estrutura de 
trabalho em recintos alfandega-
dos tem de ser providenciada pelo 
beneficiário do recinto. Caso não 
haja o cumprimento dessa obriga-
ção, em última análise, o benefi-
ciário pode ter o alfandegamento 
cancelado. Cleber Magalhães 

Todas as mercadorias inter-
nacionais do tipo collis pos-
taux (remessas comuns) 

que entram no país passam pelo 
controle da Alfândega do Aero-
porto Internacional do Galeão, no 
Rio de Janeiro. A centralização da 
fiscalização se efetivou em janeiro 
deste ano. No entendimento da 
administração, a concentração da 
atividade permite que mais apre-
ensões sejam realizadas. Com a 
mudança, houve um incremento 
da ordem de 100% no recebimen-
to das remessas. A fiscalização 
está sob a incumbência do GDRPI 
(Grupo de Despacho de Remes-
sas Postais Internacionais) da RFB 
(Receita Federal do Brasil), que 
realiza o serviço com apoio de ser-
vidores dos Correios. 

Apesar do aumento no vo-
lume de trabalho, não houve 
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Mais um carregamento de mercadorias internacionais chega ao Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio 
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via Correios garante bons resultados
destaca que este não é o caso dos 
Correios, que segundo ele, sempre 
é receptivo às solicitações da alfân-
dega e adequados à legislação. 

Procedimentos

Num momento inicial, 100% 
das cargas passam pelo aparelho 
de RX.  Nessa etapa, é feita uma 
triagem para verificar que merca-
dorias devem ser tributadas, se 
as declarações de conteúdo es-
tão de acordo com o que mostra 
o RX e se, realmente, há isenção 
de tributos quando pleiteado pelo 
remetente. 

Nesse primeiro crivo, a pers-
picácia do Auditor-Fiscal, que 
confere tudo no visor do apare-
lho e na ponta da esteira, faz toda 
diferença. A experiência os leva 
a enxergar indícios que seriam 
imperceptíveis para o observador 
comum. 

Em todas as etapas, o “olhô-

metro” do Auditor-Fiscal é funda-
mental. Em julho deste ano, um 
Auditor-Fiscal da equipe, que pre-
fere não ter o nome identificado, 
detectou um esquema fraudulen-
to em cargas vindas dos Estados 
Unidos. “No primeiro momento, 
verifiquei que as declarações de 
conteúdo não estavam em con-
cordância com o que aparecia no 
RX. Em seguida, constatei tam-
bém que as remessas tinham os 
mesmos destinatários. Então re-
solvi separar o material para verifi-
cação”, relembra o Auditor. 

O procedimento resultou na 
apreensão de 44 volumes tradu-
zidos em 1.300 quilos de merca-
dorias. Eram notebooks, câmeras 
filmadoras e fotográficas de última 
geração, material de informática, 
cirúrgico e suplementos alimen-
tares, cujo remetente tentava co-
locar no país como canetas com 
motivos infantis, porta-retratos e 

estojos escolares. 
No mês de julho, 

também aconteceu 
uma apreensão recorde 
de celulares vindos da 
China. Foram mais de 
40 toneladas de merca-
doria que se traduzem 
em milhares de apa-
relhos. Uma comissão 
foi formada dentro do 
GDRPI para fazer um 
histórico da ação. 

Segundo o que foi 
averiguado até agora, 
não resta dúvidas de 
que há um esquema 
fraudulento, no qual 
as mercadorias estão 
sendo dolosamente fra-
cionadas em diversas 
encomendas postais 
destinadas a “empresas 
fantasmas”, “laranjas”, 

ou pessoas “fictícias”, tendo em 
vista a iludir, no todo ou em parte, 
o pagamento de tributos aduanei-
ros, além das normas estabeleci-
das pela RFB para o controle das 
importações.      

Cão e Handler 

Algumas mercadorias são se-
paradas e enviadas para o pátio 
para verificação dos cães. O obje-
tivo é averiguar se há ou não a pre-
sença de entorpecentes. O médico 
veterinário e Auditor-Fiscal respon-
sável pelos animais, que prefere 
não ter o nome identificado, explica 
a importância desta pareceria. “Os 
cães tem o faro 250 vezes maior 
que o do ser humano. Ou seja, para 
nós, a parceria com cães é um ata-
lho que otimiza tempo e desgaste 
físico”, resume do Auditor-Fiscal. 

Os dois cães que atuam jun-
to aos Auditores-Fiscais no GDRPI 
pertencem à Direp (Divisão de Re-
pressão ao Contrabando e Desca-
minho), também no Rio de Janeiro, 
que, “além de disponibilizar os cães 
para farejar entorpecentes, também 
trabalha em parceria com o grupo 
colaborando com trabalhos de inte-

ligência”, destaca o inspetor Cleber 
Magalhães. 

O faro dos animais e a exper-
tise dos handlers, Auditores-Fiscais 
treinados para conduzir os animais, 
têm feito a diferença no GDRPI. Os 
cães indicam onde está a droga, 
mas cabe ao Auditor interpretar o 
sinal do cão.   

“Não é qualquer pessoa que 
pode ser um handler”, destaca o 
chefe da Direp, Cláudio José Go-
mes. O chefe-substituto da divisão, 
Jaciari Spinelli, complementa que, 
“além de gostar de animais, o Au-
ditor-Fiscal que conduz o cão preci-
sa ter um amplo conhecimento da 
ação da Receita Federal do Brasil”. 

Na prática, cão e Auditor-Fis-
cal devem ter sintonia. Na Direp, 
há dois Auditores-Fiscais com curso 
completo de formação de condu-
tores e outro completou a primeira 
etapa do curso. 

Os contrabandistas enviam 
drogas para o Brasil sob os mais 
diversos disfarces: prensadas como 
folha de papel, encartadas no meio 
de documentos, dentro de embala-
gens de medicamentos e dentro de 
botões.

Cão de faro ajuda Auditores-Fiscais na repressão ao contrabando

Sérgio Cipriano Gomes, chefe da CDRPI



IntegraçãoPágina 16 Edição 12 - Outubro 2010

Trabalho Parlamentar
A terceira edição da Oficina 

de Trabalho Parlamentar, promo-
vida pela DEN (Diretoria Executiva 
Nacional), em parceria com as DS 
(Delegacias Sindicais), foi realiza-
da, em Porto Alegre (RS), dia 18 de 
outubro. Os participantes tiveram 
aula de Processo Legislativo com o 
assessor legislativo da Câmara dos 
Deputados Miguel Gerônimo e de 
monitoramento parlamentar com 
o analista político e diretor do Diap 
(Departamento Intersindical de As-
sessoria Parlamentar) Antônio Au-
gusto de Queiroz. 

Contagem de tempo 
Com manifestação favorável da COGRH (Coordenação-Geral 

de Recursos Humanos) do Ministério da Fazenda, a Cogep (Coorde-
nação-Geral de Gestão de Pessoas) da RFB (Receita Federal do Bra-
sil) acolheu o pedido de uma Auditora-Fiscal e reconheceu o tempo 
de serviço prestado a uma empresa pública de Minas Gerais como 
de efetivo serviço público, para fins de preenchimento dos requisitos 
para a concessão de aposentadoria.

Educação Fiscal 
Durante os dias 21 e 22 de 

outubro, Auditores participaram 
da Oficina de Educação Fiscal, em 
Recife (PE). No encontro, os partici-
pantes foram organizados em gru-
pos para conhecer projetos sobre 
a temática já realizados em outras 
localidades. Essa foi a última Ofici-
na de Educação Fiscal do ano que 
já passou por Porto Alegre (RS), 
Juiz de Fora (MG), São José do 
Rio Preto (SP) e Goiânia (GO). As 
informações coletadas servirão de 
base à política de Educação Fiscal 
do Sindicato.

Acesso fácil 
A página eletrônica do Sindifisco Nacional ganhou mais uma sub-

seção a fim de facilitar o repasse de informações aos filiados. A partir de 
agora, está disponível o link “Requerimentos e recursos administrativos” 
dentro da seção “Jurídico”. Lá estão vários modelos de documentos como 
o de averbação de tempo de serviço especial para aposentadoria, o re-
ferente ao desconto do Imposto de Renda sobre o abono permanência, 
dentre outros. 

Justiça fi scal  
O presidente do Sindifisco Nacional, Pedro Delarue, defendeu no 

dia 8 de outubro uma reforma tributária que propicie desoneração dos 
contribuintes de baixa renda e maior justiça fiscal. O sindicalista apresen-
tou a proposta produzida pelo Sindicato aos participantes do X Congres-
so Internacional de Direito Tributário de Pernambuco, em Recife (PE), e 
explicou as mudanças sugeridas pelo Sindifisco Nacional. A proposta foi 
apresentada a presidenciáveis no primeiro turno das eleições.

Projeto Pesquisar 
Quem ainda não participou do Projeto Pesquisar pode acessar 

a qualquer momento o banner localizado no canto superior direito 
da página principal do site do Sindifisco e colaborar com a pesquisa 
que pretende avaliar as condições de trabalho dos Auditores-Fiscais 
da RFB (Receita Federal do Brasil) em todo o país. A ferramenta sub-
sidiará o Sindicato no desenvolvimento de estratégias e ações para 
melhor as condições de trabalho da categoria.

Nossa ação começa com a 
sua informação

Com o objetivo de melhorar o trabalho desenvolvido pela atual 
administração, a DEN promove o Projeto PESQUISAR.

Através do questionário disponível no site do Sindifisco, a DEN quer 
conhecer as condições e as dificuldades dos Auditores no exercício da 
atividade.

Acesse o site http://pesquisar.sindifisconacional.org.br, e utilize a senha 
AuditorValorizado para enviar as suas respostas.

A sua opinião é muito importante para que a DEN trabalhe em 
prol de melhorias para todos os Auditores-Fiscais.

PROJETO 
PESQUISAR

Nossa 
sua inform

Com o objetivo de melhorar o trabalho desenvolvido pela atual 
administração, a DEN promove o 

Através do questionário disponível no site do Sindifisco, a DEN quer 
conhecer as condições e as dificuldades dos Auditores no exercício da 
atividade.

Acesse o site 
AuditorValorizado

A sua opinião é muito importante para que a DEN trabalhe em 
prol de melhorias para todos os Auditores-Fiscais.

PROJETO 
PESQUISAR


