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A DEN (Diretoria Executi-
va Nacional) iniciou, no segun-
do semestre de 2010, o projeto 
“Fronteira em Foco”. A iniciativa 
prevê visitas a unidades fron-
teiriças da Receita Federal do 
Brasil com o intuito de promo-
ver uma varredura nessas loca-
lidades. Até dezembro de 2010, 
foram visitadas 11 cidades, com 
o objetivo de verificar as condi-
ções das instalações prediais das 
RFB e buscar informações sobre 

“Devemos ter como garantia principal a autonomia dos 
membros de carreira para o exercício de suas funções.”

Com o objetivo de esclarecer 
dúvidas de vários filiados, A DEN 
(Diretoria Executiva Nacional) do 
Sindifisco Nacional decidiu detalhar 
nesta edição do jornal Integração o 
teor de três ações. A intenção é tam-
bém de agilizar o encaminhamento 
correto de documentos e, por sua 
vez, dar celeridade a cada uma das 
diversas ações que a Diretoria de As-
suntos Jurídicos está promovendo 
ao mesmo tempo. São elas: Ação de 

 Diretoria detalha ações para filiados
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em Revista 10
Desconsideração da pessoa 
jurídica no combate a frau-
des tributárias

IDAAP 11
Tudo sobre o primeiro En-
contro Nacional de Audito-
res-Fiscais Aposentados 

Auditor
em Foco 14
Receita Federal cria estraté-
gias especiais para fiscalizar 
grandes 

Pág. 08

Pág. 12

Pág. 03

 Amauri Teixeira
Auditor-Fiscal

O jornal Integração retoma 
nesta edição seu compromisso de 
levar ao leitor informações sobre a 
estrutura do Sindifisco Nacional. A 
pausa no último número do jornal 
ocorreu por conta da publicação 
especial sobre o Congresso Nacio-
nal dos Auditores-Fiscais da Receita 
Federal do Brasil, ocorrido no mês 
de novembro de 2010. Nesta reto-
mada, o assunto será a Diretoria de 
Comunicação, cuja função primor-
dial é divulgar as realizações do Sin-
dicato e das Delegacias Sindicais.  

DEN em Ação

   Projeto “Fronteira em Foco” constata 
       realidade de áreas isoladas

a situação de trabalho dos Au-
ditores-Fiscais. O cenário encon-
trado nos estados visitados foi 
classificado pelos diretores do 
Sindifisco Nacional como ina-
ceitável. Confira nesta edição do 
Integração os destaques que vão 
estar no relatório a ser entregue 
para a administração sobre a re-
alidade destes lugares. 
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Repetição da PSS sobre Precatórios, 
Ação de Execução da PSS/Férias e 
Ação de dedução de despesas com 
ações judiciais da base de cálculo 
do IRPF (Malha Fina do Imposto de 
Renda da Pessoa Física).
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Logo que começaram os tra-
balhos legislativos de 2011, com a 
posse dos novos parlamentares no 
início de fevereiro, os diretores do 
Sindifisco Nacional deram o tom 
do que promete ser a atividade 
parlamentar dos Auditores-Fiscais 
no Congresso Nacional. Na pri-
meira semana do ano legislativo, 
a DEN (Diretoria Executiva Nacio-
nal) iniciou os contatos com sena-
dores e deputados federais, a fim 
de debater as principais propostas 
de interesse da Classe que trami-
tam no Senado e na Câmara.

A pauta do Legislativo está 
recheada de propostas que se re-
ferem diretamente à atividade dos 
Auditores-Fiscais ou que dizem 
respeito a direitos que precisam ser 
conquistados e a garantias que de-
vem ser restabelecidas. Na pauta, 
estão algumas PEC (Propostas de 
Emenda à Constituição) como a 
555/06, a 270/07 e a 210/08.

A primeira PEC propõe a re-
vogação de contribuição sobre os 
proventos de servidores aposenta-
dos e seus pensionistas; a segunda 
busca resgatar para os servidores 
públicos aposentados por invali-
dez, ou para aqueles que vierem a 
se aposentar, o direito aos proven-
tos integrais com plena paridade; e 
a última propõe restabelecer o adi-

Ano de intenso

cional por tempo de serviço como 
componente da remuneração das 
carreiras exclusivas de Estado.

Afora essas Propostas de 
Emenda Constitucional, a MP 
(Medida Provisória) 507/10, que 
trata do acesso a dados fiscais sigi-
losos, também foi foco do trabalho 
parlamentar dos diretores do Sin-
difisco Nacional neste começo de 
legislatura. Eles se empenharam 
em agilizar reuniões com depu-
tados federais – entre eles, várias 
lideranças partidárias – para aler-
tá-los acerca dos prejuízos da me-
dida ao trabalho de fiscalização e, 
consequentemente, ao combate à 
sonegação fiscal.

Com o apoio de um grupo de 
Auditores-Fiscais vindos de todo o 
país, a Diretoria de Assuntos Par-
lamentares emplacou uma ação 
massiva de convencimento em to-
dos os gabinetes parlamentares da 
Câmara dos Deputados. Durante 
três dias, o grupo distribuiu um fol-
der com os principais tópicos pre-
judiciais da medida aos Auditores-
-Fiscais e à sociedade.   

Outros temas

Em menos de um mês, a DEN 
se concentrou ainda em outros 
temas de interesse dos Auditores-
-Fiscais, como a Reforma Tributá-

ria e a repatriação de capitais. Em 
reunião com o deputado federal 
Vicente Candido (PT/SP), repre-
sentantes do Sindicato destacaram 
várias preocupações dos Audito-
res-Fiscais com relação à reforma 
tributária, sendo uma delas a de-
soneração da folha de pagamento.

No que se refere à repatriação 
de capitais, os Auditores-Fiscais 
trataram com os parlamentares de 
algumas matérias sobre o tema, 
entre elas, o PLS 354/09. A pro-
posta privilegia aqueles que, na 
maioria das vezes, remeteram re-
cursos ao exterior de maneira frau-
dulenta e que serão beneficiados 
com o recolhimento insignificante 
de tributos, já que serão submeti-
dos à alíquota irrisória de 5% no 
retorno desses recursos.

Por fim, os diretores do Sin-
difisco Nacional contataram ain-
da o deputado Mauro Benevides 
(PMDB/CE) para tratar da PEC 
443/09, a fim de incluir os Audi-
tores na matéria, caso ela venha a 
ser desarquivada (ver matéria da 
página 3).

Todo esse trabalho da DEN 
tem por objetivo lutar para fazer 
valer os direitos da Classe junto ao 
parlamento – um compromisso que 
vem sendo cumprido pela atual ges-
tão do Sindifisco Nacional.

trabalho parlamentar

“Todo esse  
trabalho da  
DEN tem por 
objetivo lutar  
para fazer valer 
os direitos da 
Classe junto ao 
parlamento.”
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Sindifisco busca apoio para incluir 

Auditores na PEc 443/09

ANÚNcio

vocacia-Geral da União e das 
Procuradorias dos Estados e 
do Distrito Federal em 90,25% 
do subsídio mensal fixado para 
os ministros do STF (Supremo 
Tribunal Federal). Ela foi ar-
quivada no fim da legislatura 
passada. 

Durante a audiência, De-
larue entregou cópia do docu-
mento do CNJ (Conselho Na-
cional de Justiça) que confere 
ao cargo de Auditor-Fiscal a 
condição de carreira jurídica: 
“o elemento caracterizador da 
‘atividade jurídica’ de que cui-
da o art. 93, inciso I, da Consti-
tuição, é a interpretação e apli-

O presidente do Sin-
difisco Nacional, 
Pedro Delarue, e o 

diretor-adjunto de Relações 
Intersindicais, Luiz Gonçalves 
Bomtempo, reuniram-se no 
início de fevereiro com o depu-
tado federal Mauro Benevides 
(PMDB) para buscar apoio no 
sentido de incluir os Auditores-
-Fiscais no texto da PEC (Pro-
posta de Emenda Constitucio-
nal) 443/09, caso ela venha a 
ser desarquivada.

A PEC, que teve Bene-
vides como relator, previa 
a concessão da fixação dos 
subsídios das carreiras da Ad-

cação de normas e princípios 
jurídicos ao caso concreto (...) 
tais atividades [do Auditor-Fis-
cal] envolvem a constituição 
de créditos tributários, o mane-
jo (e até mesmo a decisão) em 
processos administrativos, a 
interpretação das leis regentes 
de cada matéria, não havendo 
óbice para considerá-las como 
atividade jurídica”.

O resultado da Campanha 
Salarial 2007/2008 foi outro 
elemento utilizado para justifi-
car o pleito repassado ao par-
lamentar. Durante as negocia-
ções com o governo, o próprio 
Ministério do Planejamento 

promoveu equiparação remu-
neratória entre carreiras que 
possuem importância equiva-
lente no Estado brasileiro, no-
tadamente os Auditores-Fiscais 
e os advogados da União.

O deputado Mauro Bene-
vides se mostrou sensibilizado 
com a demanda. “Vamos espe-
rar a formação das comissões 
na Câmara, para saber como 
proceder diante de uma nova 
composição em defesa desse 
tema”, afirmou. O Sindifisco 
também entrará em contato 
com as entidades representa-
das na proposta para tratar do 
assunto.

Protegendo a vida de 
quem dá origem a ela. 
Ao contrário da maioria dos outros planos de saúde, o 
Unafisco Saúde Premium cobre a vacina de prevenção ao HPV.  
O HPV é um vírus que possui algumas variações que podem 
provocar câncer de colo do útero, um dos mais comuns entre 
as mulheres e responsável pela morte de milhares delas todo 
ano. Portanto, vacinar-se contra o vírus é fundamental para a 
boa saúde feminina.

A cobertura da vacina de prevenção ao HPV é mais um dos 
diferenciais que fazem do Unafisco Saúde Premium o melhor 
plano de saúde para os Auditores-Fiscais.

Ligue para (61) 2103-5204 
ou acesse o site 
www.unafiscosaude.org.br 
para obter informações 
adicionais sobre cobertura/ 
reembolso e critérios para 
autorização.
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derna e de fácil leitura. O conte-
údo também foi redirecionado 
para privilegiar matérias exclusi-
vas e de interesse direto do públi-
co alvo do jornal.  

Outro informativo do Sin-
difisco Nacional é o próprio jor-
nal Integração. A publicação traz 
análises aprofundadas sobre as 
questões políticas que envolvem 
a Classe, entrevistas com autori-
dades, matérias que demonstram 
as ações da DEN, textos que res-
saltam o trabalho de Auditores e 
outros assuntos de interesse dos 
filiados em todos os cantos do 
país. O Integração, assim como o 
Idaap, é enviado para a residên-
cia  dos Auditores e pensionistas, 
além de ser disponibilizado  em 
versão online, no site do Sindifis-
co Nacional. 

Diretores

Titular da pasta, Kurt Krau-
se se diz diante de um grande 
desafio. Antes de assumir a Co-
municação do Sindicato, o con-
tato mais próximo que havia tido 
com a área ocorreu a partir do 
ano de 2004, quando começou a 
publicar artigos na revista bimes-
tral “Asas”, voltada para o pú-
blico ligado à área de aviação e 
seus aficcionados. “A responsabi-
lidade de comandar uma equipe 
de comunicação é algo que tem 
me engrandecido todos os dias 
como ser humano e profissional-
mente”, afirma Kurt Theodor. 

Quando houve a definição 
das estratégias da Diretoria de 
Comunicação para esta ges-
tão, ficou decidido que o prin-
cípio básico da equipe seria dar 
a maior transparência possível 
ao trabalho do Sindicato, das 
DS (Delegacias Sindicais) e dos 
Auditores-Fiscais com o maior 
número de informações possí-

Diretoria de Comunicação inova nas publicações para

aproximar Auditores 

veis em um pequeno espaço de 
tempo. É com essa cobrança que 
a equipe de jornalistas trabalha 
todos os dias. Mas, na avaliação 
de Kurt, sempre há algo para ser 
aprimorado. 

“Temos procurado atender 
os filiados nos valendo de tudo 
que temos de aparato tecno-
lógico. Mas o processo da co-
municação, que vive hoje uma 
revolução tecnológica, está em 
constante evolução. Por isso, nós, 
diretores de Comunicação, esta-
mos sempre esperando feedback 
com sugestões que, sempre que 
possível, serão adaptadas à roti-
na de trabalho”, afirma. 

Ao assumir a diretoria-ad-
junta de comunicação, Cristina 
Taveira trazia na bagagem a ex-
periência de ter sido diretora de 
Comunicação da Fenafisp (Fe-
deração Nacional dos Auditores-
-Fiscais da Receita Federal do 
Brasil). Ainda assim, ela confes-
sa que o volume de trabalho a 
surpreendeu. 

“Aqui, temos várias mídias  
e também uma equipe muito 
maior. A demanda de trabalho 
exige que o diretor fique ligado 
24 horas por dia. O trabalho é um 
aprendizado diário. Temos que li-
dar com vários diretores, discutir 
diversos assuntos das diferentes 

diretorias, trabalhar com diversos  
jornalistas, cada um com um for-
ma de lidar com a informação  e 
com uma redação diferente. Mas 
tem sido gratificante, porque a 
equipe é bem integrada e forma-
da por profissionais de excelente 
padrão”, afirma a diretora. 

Além de corrigir e aprovar 
as matérias que serão publica-
das no site e organizar o Boletim 
Informativo que será veiculado 
no dia seguinte, os diretores são 
responsáveis pela revisão do In-
tegração e do Idaap.

Antes de assumir a pasta 
junto com seus colegas, Rafael 
Pillar foi diretor de Defesa Profis-
sional na gestão anterior. Se fosse 
traduzir a palavra comunicação 
ele a trocaria por responsabilida-
de. “Temos muito trabalho e, por 
isso mesmo, a atenção deve ser 
redobrada para evitar erros na 
preparação e divulgação das in-
formações”, destaca Rafael Pillar. 

Ele também entende que 
sempre há o que aprimorar no 
trabalho. Embora os veículos 
tenham passado recentemente 
por uma reformulação para ficar 
mais atraentes, ele também des-
taca a importância de os leitores 
colaborarem com sugestões, a 
fim de aprimorar ainda mais a 
comunicação.

O jornal Integração retoma 
nesta edição seu com-
promisso de levar ao 

leitor informações sobre como 
funciona a estrutura do Sindifisco 
Nacional. A pausa no último nú-
mero do jornal ocorreu por conta 
da publicação especial sobre o 
Conaf (Congresso Nacional dos 
Auditores-Fiscais da Receita Fe-
deral do Brasil), realizado no mês 
de novembro de 2010. Nesta re-
tomada, o assunto será a Direto-
ria de Comunicação, cuja função 
primordial é divulgar as realiza-
ções do Sindicato e das Delega-
cias Sindicais. 

À frente da Diretoria, estão 
os Auditores-Fiscais Kurt The-
odor Krause, Cristina Taveira e 
Rafael Pillar. Para cumprir sua 
missão, a Diretoria se vale regu-
larmente de alguns meios para 
publicações dos assuntos de in-
teresses da Classe. Um deles é 
o próprio site da entidade, onde 
diariamente os internautas po-
dem acessar matérias produzidas 
pelo Departamento de Comuni-
cação da DEN (Diretoria Executi-
va Nacional) e publicadas online 
para os Auditores-Fiscais. 

O Boletim Informativo é ou-
tro veículo utilizado pelo Sindica-
to. Com um formato dinâmico e 
uma periodicidade diária, ele é 
disponibilizado no site com um 
apanhado de todas as notícias 
publicadas no dia anterior, acres-
cidas das informações enviadas 
pelas Delegacias Sindicais. 

O Idaap, informativo edita-
do duas vezes por mês, também 
está entre as publicações produ-
zidas pelo Sindifisco Nacional e 
é direcionado especificamente a 
aposentados e pensionistas. Há 
dois anos, a publicação passou 
por uma reformulação gráfica e 
editorial, que a deixou mais mo-



O Encontro Nacional dos Aposentados – em sua primeira edição realizada 
pelo Sindifisco Nacional – é a melhor oportunidade que os filiados 
aposentados têm de apresentar e discutir suas reivindicações.

No evento, também serão apresentados um balanço das realizações do 
último biênio e novas propostas de projetos ligados aos temas de 
aposentadoria e previdência. 

Participe!
Data: 11 a 15 de abril de 2011
Local: Hotel Mabu Thermas & Resort – Foz do Iguaçu (PR)

programa de 
integração e
valorização

Projeto 
Aposentadoria 
em Pauta
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“Devemos ter como garantia principal a autonomia dos membros de 

de Auditor-Fiscal. O que o se-
nhor acha disso?
Amauri Teixeira – Já que a LOF 
vai trazer prerrogativas para os 
membros da carreira tem de 
trazer uma autonomia para a 
própria Instituição a exemplo do 
Ministério Público. Nós temos de 
evoluir exatamente para se che-
gar a esse ponto. Não dá para 
dizer também que não há inge-
rência política. A gente sabe que 
é possível, porque é inerente aos 
cargos da cúpula que têm vínculo 
com o governo. A Receita deve 
ser um órgão de Estado. Seus 
servidores devem ter garantias e 
independência, não somente das 
suas funções típicas como tam-
bém independência com relação 
aos governantes. Devemos ter 
como garantia principal a auto-
nomia dos membros de carreira 
para o exercício de suas funções.

Integração - Considerada uma 
das prioridades do governo, a 
reforma tributária é outro tema 
que interessa não só à Classe, 
mas a toda a sociedade. Na sua 
visão, como caminhar para uma 
organização do sistema tributá-
rio que reduza a burocracia?
Amauri Teixeira – Já temos al-
guns avanços como o Simples e 
o Super Simples, que são formas 
de simplificação, embora ainda 
complexas. Agora, você que-
rer que um simples empresário, 
uma dona de barraca de beira de 
praia entendam um emaranhado 
de regras ainda é complicado. É 
claro que também não se pode 
simplificar o que é complexo. O 
que temos de simplificar é a le-
gislação para o pequeno e o mé-

carreira para o exercício de suas funções.”
tem de preservá-lo. 
Integração - É que às vezes há 
reclamação de que na prática o 
Auditor faz o trabalho do analista 
ou o analista está à frente de um 
cargo que deveria ser do Auditor 
e isso vem criando um certo des-
conforto. Então como minimizar 
essa situação?
Amauri Teixeira - Se você colo-
car atribuições bastante claras na 
base normativa da carreira não 
haverá problema. Porque, a meu 
ver, se houver engessamento po-
derá haver prejuízo gerencial. O 
servidor não pode enxergar as re-
gras da carreira em si. Não pode 
olhar, enquanto servidor, para o 
umbigo. Tem de olhar para a ins-
tituição. Eu sempre defendo que 
o fortalecimento da instituição 
Receita Federal do Brasil termina 
fortalecendo a carreira. Mas se a 
gente tentar fortalecer a carreira 
enfraquecendo a Receita todo 
mundo sai enfraquecido. Se você 
criar norma que engessa essas 
atribuições, nem elas serão exer-
citadas, porque não há Auditor 
suficiente para todas as localida-
des do país, nem serão exercidas 
por outros. Então, tem de haver 
mediação para não engessar a 
instituição. Nós, servidores, te-
mos de estar preocupados com 
o funcionamento da Instituição 
para garantir os direitos dos con-
tribuintes e da sociedade como 
um todo. 

Integração – Outra questão de-
fendida na LOF é sobre o reco-
nhecimento do Auditor-Fiscal 
como autoridade no órgão e a 
garantia de que o cargo de se-
cretário da RFB seja privativa 

C
onhecido em Jacobina, cidade onde nasceu, como um ati-
vista das lutas políticas e sociais, o Auditor-Fiscal Amauri 
Teixeira assumiu este ano um desafio bem maior: o de atuar 
como deputado federal. Engajado politicamente desde que 

foi presidente do Diretório Estudantil de Medicina e contribuiu para a 
reconstrução da União Nacional dos Estudantes na Bahia, o parlamen-
tar foi eleito com 63.729 votos nas eleições 2010, pelo PT, partido que 
ajudou a fundar. O parlamentar também participou da criação da CUT 
(Central Única dos Trabalhadores) e é um dos fundadores da Condsef 
(Confederação Democrática dos Trabalhadores do Serviço Público Fe-
deral). O economista, historiador e advogado especializado em Direito 
do Estado e Tributário concedeu entrevista para a primeira edição do 
jornal Integração de 2011 e falou das perspectivas diante do cargo. 
Amauri Teixeira também opinou sobre a separação de cargos dentro da 
RFB (Receita Federal do Brasil) e sobre a Lei Orgânica do Fisco, entre 
outros assuntos.

Integração – Muitas são as de-
mandas da Classe dos Audito-
res-Fiscais como a edição de 
uma Lei Orgânica que garanta 
as prerrogativas para a exe-
cução das funções restritas ao 
cargo. O que o senhor pretende 
fazer em relação a esse assunto 
quando chegar ao Congresso 
Nacional?
Amauri Teixeira – Há vários temas 
na pauta que interessam à RFB 
e à sociedade como um todo. 
A LOF [Lei Orgânica do Fisco], 
por exemplo, nós entendemos 
que o fortalecimento se reflete na 
Instituição. Quando se diz, por 
exemplo, que um juiz tem vitali-
ciedade, quando um parlamentar 
tem imunidade, todo mundo en-
tende que a imunidade não é do 
parlamentar, e sim da Instituição, 
assim como para o Ministério 
Público. Claro que esse mecanis-
mo permitirá que os Auditores-
-Fiscais, pela particularidade de 
seu cargo, pela sensibilidade no 
exercício dessa função, tenham 
garantidas algumas prerrogativas. 

Não queremos privilégio. Apenas 
garantias inerentes ao exercício 
do cargo que fortaleçam a Recei-
ta enquanto Instituição e que dê 
mais autonomia no sentido fun-
cional, sem retroceder ou mexer 
nesse ou naquele interesse. 

Integração - Voltando à LOF, a 
norma traz a definição sobre a 
separação das carreiras de Au-
ditor e analista, uma das preo-
cupações recorrentes do ponto 
de vista da garantia das atribui-
ções. O senhor concorda com 
essa ação?
Amauri Teixeira – Não concordo, 
não. Sou Auditor, mas entendo 
que não há necessidade de sepa-
rar as carreiras para defender atri-
buição. A gente tem de fortalecer 
a carreira. E esse tipo de propo-
sição termina criando ainda mais 
um ambiente de rivalidade, de 
competição dentro da Receita. 
Eu acho que a gente deve fazer 
um novo pacto entre Auditores 
e analistas para caminharmos 
juntos. Cada um tem seu papel e 
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“Devemos ter como garantia principal a autonomia dos membros de 
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dio contribuinte. Muitas vezes, a 
complexidade da legislação tribu-
tária se dá no excesso de norma-
tização indevida. A lei também é 
um ato abstrato, não se execu-
ta por si mesma. Mas a grande 
questão da reforma tributária é 
termos uma alta carga tributária. 
Ela é regressiva, pautada pelos 
tributos indiretos, que oneram 
aqueles que não têm capacidade 
contributiva, porque é baseada 
no consumo como o IPI [Imposto 
sobre Produtos Industrializados], 
o ICMS [Imposto sobre Circula-
ção de Mercadorias e Serviços], 
entre outros. 

Integração - Uma das discussões 
que envolvem a reforma tributá-
ria diz respeito à desoneração 
da folha de pagamento, incluí-
da na PEC 233/2008. Qual sua 
posição sobre o assunto?
Amauri Teixeira – Eu sou da base 
do governo, sou do PT. Vamos 
defender os projetos da presiden-
te Dilma Rousseff, mas gostaría-
mos de chamar atenção porque 
a assessoria dela na Receita tem 
o pensamento neoliberal, e eu 
entendo que tanto a presidente 
quanto o Mantega [Guido Man-
tega, ministro da Fazenda] po-
dem estar sendo assessorados 
indevidamente do ponto de vista 
tributário. Entendo que num país 
como o Brasil, que ainda tem 
trabalho escravo, em que o nú-
mero de miseráveis ainda é mui-
to grande e onde a Previdência 
Social é a principal distribuidora 
de renda isso é um equívoco. É 
um erro desonerar a folha, onde 
há historicamente uma prática de 
sonegação muito grande. Inclu-

sive, há denúncia de entidades 
vinculadas aos Auditores de que 
a Receita, depois da fusão, tem 
minimizado a fiscalização dos 
tributos estritamente de natureza 
previdenciária. Desonerar a folha 
é apagar da memória o vínculo 
entre o trabalhador e a Previdên-
cia. Por isso, não concordo com a 
desoneração completa. 

Integração - A MP 507/2010, 
que trata do sigilo fiscal e que 
foi editada ano passado, é outro 
assunto que deve voltar à tona 
este ano. O senhor considera 
essa medida um dificultador à 
atividade de fiscalização?
Amauri Teixeira – Já tenho me 
posicionado contra a MP 507, 
que é nefasta ao funcionamen-
to da Receita. Inclusive, enti-
dades empresariais entendem 
que a Medida trava o comércio 
exterior. Foi um momento de 
exploração política, e o enten-
dimento de quebra de sigilo foi 
desvirtuado, porque quebra de 
sigilo significa acessar dados e 
revelá-los indevidamente. Quan-
do você tem acesso a dados no 
exercício da função sem revelar, 
não há quebra de sigilo. Logo, 
não há porquê querer dificultar o 
acesso. Deve-se apenas coibir a 
divulgação indevida de dados do 
contribuinte, preservando-o sem 
prejudicar o trabalho de fiscali-
zação. Já sinalizamos para uma 
reunião com o relator, deputado 
Fernando Ferro. Peço às entida-
des do Fisco que se movimentem 
e contem com meu apoio repu-
diando a medida, porque ela 
trava o trabalho dos Auditores e 
expõe os servidores.

Integração – O que o senhor 
achou da indicação do Auditor-
-Fiscal Carlos Alberto Barreto 
para o cargo de secretário da 
RFB? 
Amauri Teixeira - O Barreto vem 
de gestões que exatamente tiram 
atribuições dos membros da car-
reira e transferem para o órgão. 
Ele foi o principal auxiliar de 
Jorge Rachid [secretário na ges-
tão 2003/2008] e este foi princi-
pal auxiliar de Everardo Maciel 
[secretário da Receita na gestão 
1995/2002]. Então, eu diria que 
Rachid é o filho de Everardo, e 
Barreto é o neto. A Receita pre-
cisa ser atualizada do ponto de 
vista da gestão. Temos um novo 
governo, uma nova filosofia, um 

novo ponto de vista da tributação 
e os principais cargos da Receita 
assumidos não têm identidade 
com o projeto. Essa desatualiza-
ção vem desde os dois governos 
Lula. Acho que o governo tem 
dificuldade em alterar a equipe 
porque não foi possível se apro-
priar melhor e tem medo de me-
xer naquilo que não tem conhe-
cimento e causa. Errou e vem 
errando em não ouvir a base da 
sua confiança, os parlamentares 
que são vinculados à instituição. 
Eu diria que a Receita não mu-
dou em nada a sua filosofia de 
gestão após a era Everardo Ma-
ciel. Precisamos adequar nossa 
gestão à nova realidade política 
do país. 
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Diretoria faz levantamento das condições de trabalho de

Auditores em áreas isoladas
Sindifisco Nacional que estive-
ram nas localidades como ina-
ceitável. Nas áreas visitadas, é 
corriqueiro encontrar prédios em 
estado de conservação impró-
pria ao trabalho; insuficiência de 
pessoal para a fiscalização; fron-
teiras desguarnecidas; Auditores-
-Fiscais submetidos a situações 
de grave insegurança funcional; 
além de problemas com falta de 
equipamento e de manutenção 
de aparelhos e ferramentas im-
portantes ao trabalho. 

Tudo o que foi testemu-
nhado in loco pelos diretores do 
Sindicato está sendo organizado 
em um grande relatório que será 
apresentado à administração 
para providências. O material 
conterá descrições pormenoriza-
das, além de fotos e vídeos, acer-
ca do estado de abandono em 
que se encontram as unidades 
localizadas em áreas fronteiriças 
ou distantes de grandes centros. 

Com o dossiê em mãos, 
a RFB terá um retrato claro da 
situação para agir sobre as difi-

culdades enfrentadas pelos Audi-
tores-Fiscais na tarefa de reforçar 
a segurança das fronteiras nacio-
nais para evitar o contrabando e 
o descaminho. Para o Sindifisco, 
o documento servirá como refor-
ço das demandas da Classe na 
busca de melhorias nas condi-
ções de trabalho.

Para se ter um ideia do ta-
manho do problema causado 
pelo descaso recorrente da admi-
nistração com a garantia da in-
fraestrutura necessária para o tra-
balho, basta uma pequena prévia 
de alguns itens que constarão do 
relatório do “Fronteira em Foco”. 

No município acreano de 
Assis Brasil, por exemplo, a pes-
soa atualmente responsável pela 
Inspetoria local não é Auditor-
-Fiscal – o que é um flagrante 
desrespeito à legislação vigente. 
Para minorar a gravidade da si-
tuação, a fiscalização é feita por 
Auditores-Fiscais de Brasiléia, 
que percorrem um trecho de mais 
ou menos cem quilômetros (uma 
hora e meia de viagem) para des-
pachar na Inspetoria e garantir a 
presença da RFB na localidade. 

Esse grupo de Auditores é 
o mesmo que atua no posto fis-
cal de Epitaciolândia, localizado 
na cabeceira da ponte que liga 
o Brasil com a Bolívia na região. 
A sobrecarga sobre os Auditores-
-Fiscais evidentemente compro-
mete o trabalho e sacrifica a se-
gurança fiscal na unidade. Para 
se ter uma ideia, o posto, que 
deveria funcionar 24 horas por 
dia, fica aberto apenas oito horas 

Ciente das dificuldades 
enfrentadas pelos Au-
ditores-Fiscais da RFB 

(Receita Federal do Brasil) lota-
dos nas fronteiras do país, a DEN 
(Diretoria Executiva Nacional) 
deflagrou no segundo semes-
tre de 2010 o projeto “Frontei-
ra em Foco”, com o intuito de 
promover uma varredura nessas 
localidades. 

Até dezembro de 2010, na 
primeira fase do projeto foram 
priorizadas unidades somente 
da 2ª RF (Região Fiscal), que 
abrange quase todos os estados 
do Norte do país – com exceção 
de Tocantins. No período, foram 
visitadas 11 cidades e 15 unida-
des de trabalho da RFB, com o 
objetivo de verificar as condi-
ções das instalações prediais da 
RFB e buscar informações so-
bre a situação de trabalho dos 
Auditores-Fiscais.

O cenário encontrado nos 
estados visitados (Acre, Amazo-
nas, Rondônia e Roraima) foi 
classificado pelos diretores do 

Em Tabatinga, apenas um Audi-
tor-Fiscal e estrutura precária
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Diretoria faz levantamento das condições de trabalho de

Auditores em áreas isoladas
(de 8h às 12h e de 13h às 17h). 
Entre cinco da tarde e sete da 
manhã, não há qualquer contro-
le alfandegário no local. 

No Amazonas, a situação 
também evidencia a precarieda-
de a que são submetidos os Au-
ditores-Fiscais lotados nas regiões 
fronteiriças. Em Tabatinga, fron-
teira com o Peru (fluvial) e com 
a Colômbia (terrestre e fluvial) 
a falta de pessoal para o grande 
volume de trabalho é flagrante. 
À época da visita feita pelos di-
retores do Sindifisco Nacional, o 
inspetor da RFB no município, 
Auditor-Fiscal Cláudio Dantas 
Bastos, trabalhava praticamente 
sozinho na execução das tarefas 
relativas à fiscalização aduaneira 
do Estado na fronteira. 

O Auditor-Fiscal foi contem-
plado com a remoção no ano 
passado e deixou oficialmente 
a localidade em novembro de 
2010. No entanto, Cláudio ainda 
dividiu sua atividade entre a lo-
calidade e a nova lotação no Pa-
raná, até a chegada da Auditora-
-Fiscal que assumiu os trabalhos 
na região em janeiro deste ano. 
No entanto, um levantamento 
feito pelo grupo que visitou a 
localidade, revela que são neces-
sários, pelo menos, quatro Audi-
tores-Fiscais para que o trabalho 
seja realizado com um mínimo 
de eficácia. 

Para se ter uma ideia da des-
proporcionalidade da atenção da 
Receita a esta fronteira em com-
paração com outros órgãos do 
Estado brasileiro, basta uma ve-
rificação rápida nos contingentes 
lotados na região. A PF (Polícia 
Federal), por exemplo, tem à dis-
posição cerca de 40 agentes para 

o serviço, o Exército Brasileiro 
tem três quartéis e a Marinha, 
mais um. Isso sem contar, o pes-
soal destacado para o trabalho 
do Ministério Público e da Justiça 
Federal na cidade. 

Em Rondônia, a maior di-
ficuldade diz respeito à péssima 
conservação dos imóveis, o que 
torna o ambiente muitas vezes 
insalubre. O imóvel ocupado 
pela IRF (Inspetoria da RFB) em 
Vilhena, por exemplo, é um pré-
dio térreo antigo, que abrigou no 
passado uma escola. Os muros 
que o cercam são uma das pre-
ocupações: são baixos demais 
e não oferecerem segurança às 
mercadorias que ficam deposita-
das no local.

A segurança do prédio, onde 
fica o depósito de mercadorias 
apreendidas de toda a DRF, com 
bens de alto valor e veículos au-
tomotores, é deficiente, com mu-
ros baixos, sem sistema de vigi-
lância remota e sem a presença 
física de vigilância, em função de 

uma falha na contratação do ser-
viço. No posto fiscal, que fica na 
BR 364, na saída da Amazônia 
Ocidental, e a 10 quilômetros da 
Inspetoria, as condições prediais 
são as mesmas. Má conservação 
e banheiros sem reparos. No es-
paço, inexiste acesso à rede da 
RFB por meio da internet e o 
mobiliário existente foi doado 
pelos próprios servidores. Até a 
situação legal do imóvel inspira 
insegurança, já que ele não pos-
sui escritura.

Já em Roraima, está uma 
das situações mais graves, no 
que diz respeito às instalações 
da RFB. No município de Pa-
caraima, na fronteira com a Ve-
nezuela, a Inspetoria local tem 
problemas como fossa entupida 
e banheiros interditados, além 
de exposição direta a mosqui-
tos transmissores de dengue e 
leishmaniose.

Todos os cinco Auditores-
-Fiscais, lotados no município, 
trabalham em completa insegu-

rança. Frequentemente, são ví-
timas de ameaças de morte em 
decorrência do trabalho e ficam 
desprotegidos à noite. Todos 
moram no alojamento da pró-
pria Inspetoria, velados apenas 
por um cachorro vira-lata e um 
vigilante.

Relatos como esses aborda-
dos nesta reportagem ilustram 
parte do dossiê que será entre-
gue à administração em breve. 
Aos casos descritos aqui, serão 
adicionados as visitas realizadas 
em outras RF. Durante os meses 
de novembro do ano passado e 
fevereiro deste ano, um grupo de 
cerca de dez diretores se dividiu 
em visitas a unidades localizadas 
em estados da 1ª, da 9ª e da 10ª 
RF. As visitas fazem parte da 2ª 
fase do “Fronteira em Foco” e 
completarão uma radiografia 
ampla sobre as condições de tra-
balho dos Auditores-Fiscais da 
RFB nos limites brasileiros com 
diversos países da América do 
Sul. 

Fossa entupida e banheiros interditados no prédio da IRF em Pacaraima (RR) 
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Entende-se por personali-
dade jurídica a união de 
pessoas organizadas em 

sociedade com finalidade eco-
nômica comum. Um dos princi-
pais motivos para essa organi-
zação dos negócios é proteger 

o patrimônio pessoal dos 
sócios dos riscos inerentes 
às atividades comerciais, 

garantindo a eles a 
integridade dos 
bens que não in-

tegram a socie-
dade, sendo 

c h a m a d a 
de Prin-
cípio da 

Autonomia 
Patrimonial.
A aplicação 

desse princípio ga-
rante a separação 
do patrimônio 
da pessoa ju-
rídica e o das 
pessoas dos 
sócios, de-
terminando 

que somente 
o patrimônio da-
quela é responsável 
pelos atos pratica-
dos em seu nome.

Ocorre que 
muitos contribuin-
tes recorrem de 
forma abusiva 
a esse principio 
para se esquivar 
de uma obriga-

ção legal ou con-
tratual, ou mesmo 
fraudar terceiros no 
âmbito civil.

Como for-

ma de evitar tais abusos, há a 
possibilidade de aplicar a des-
consideração da personalidade 
jurídica, que consiste em ig-
norar a personalidade jurídica 
autônoma da entidade moral 
sempre que ela venha a ser uti-
lizada para fins fraudulentos ou 
diversos daqueles para os quais 
foi constituída. Permite-se, as-
sim, que o credor de obrigação 
assumida pela pessoa jurídica 
alcance o patrimônio particular 
de seus sócios ou administra-
dores para a satisfação de seu 
crédito.

Nesses casos, não se pre-
tende a anulação da persona-
lidade jurídica, mas apenas a 
declaração de sua ineficácia 
para um determinado efeito, 
em caso concreto, como decor-
rência do uso da personalidade 
ter sido desviado de sua legíti-
ma finalidade (abuso de direi-
to) ou para prejudicar credores 
e violar a lei (fraude).

Alguns doutrinadores acre-
ditam que, por não existir pre-
visão legal da desconsideração 
da personalidade jurídica no 
âmbito tributário, e levando-se 
em consideração o princípio 
da legalidade, não seria possí-
vel sua aplicação. Porém, outra 
corrente defende a desneces-
sidade da aplicação da teoria 
da desconsideração da per-
sonalidade jurídica posto que 
o artigo 135 do CTN (Código 
Tributário Nacional) contem-
pla a responsabilidade pessoal 
de sócios, diretores, gerentes, 
bem como outros indivíduos lá 
enumerados, nas hipóteses de 
obrigações tributárias decor-

Desconsideração da 

pessoa jurídica
rentes de atos praticados com 
excesso de poder, infração à 
lei, contrato social ou estatuto.

O entendimento pode ser 
de que o referido artigo é uma 
transmutação da desconsidera-
ção da personalidade jurídica. 
Ele garante que o administra-
dor ou sócio, tendo agido em 
conformidade legal e de acordo 
com o contrato social ou esta-
tuto,  não terá seu patrimônio 
pessoal atingido pelo débito 
tributário se, por circunstân-
cias alheias, a empresa da qual 
é sócio ou administrador não 
cumpriu com suas obrigações 
tributárias.

A redação do artigo 135 
deixa clara a responsabiliza-
ção dos diretores, gerentes 
ou representantes de pessoas 
jurídicas no caso de créditos 
correspondentes a obrigações 
resultantes de atos praticados 
com excesso de poderes ou in-
fração de lei, contrato social ou 
estatuto.

O artigo 134 do CTN prevê 
a responsabilidade solidária e 
traz um rol de contribuintes so-
lidários como, por exemplo, os 
administradores de bens de ter-
ceiros e os sócios. Por essa re-
dação, basta que haja uma vin-
culação indireta para que, na 
falta do contribuinte principal, 
os demais sejam acionados.

A aplicação da desconsi-
deração da personalidade jurí-
dica, por mais controversa que 
seja, juntamente com o dispos-
to nos artigos 134 e 135 do 
CTN, completa o rol de opções 
que coíbem e punem a prática 
de sonegação e evasão fiscal.
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Em abril, acontece 1º Encontro Nacional de Aposentados e Pensionistas 

olhar acerca da vida.    
A Diretoria de Assuntos de 

Aposentadoria e Pensões do Sin-
difisco Nacional está empenhada 
no contato com parlamentares, 
a fim de fechar a programação 
o mais brevemente possível. A 
ideia é enriquecer os debates 
com a participação de deputa-
dos e senadores envolvidos na 
luta pela defesa de aposentados 
e pensionistas. A intenção é per-
mitir a troca de informação: dar 
oportunidade aos participantes 
de expor suas opiniões e, em 
contrapartida, ouvir dos congres-
sistas como está o andamento de 
matérias importantes na Câmara 
e no Senado. 

Lazer

Além dos debates, o En-
contro Nacional de Aposentados 
e Pensionistas reservará espaço 
para entretenimento dos partici-
pantes com atividades de lazer no 
próprio local do evento. O Hotel 
Mabu conta com lago de pesca 
desportiva, campo de futebol su-
íço, quadra de tênis, trilhas para 
caminhada ecológica, videokê, 
sauna e hidromassagem. 

Além disso, o hotel está es-
trategicamente localizado em 
uma área central das atrações 
naturais e passeios ecológicos da 

do sindifisco Nacional

cidade, o que possibilitará aos 
participantes opções de passeios 
externos. Entre eles, destacam-se 
as Cataratas, o Parque das Aves, 
a Hidrelétrica de Itaipu e o Cassi-
no Iguazu. 

Talentos 

No decorrer dos últimos 
anos, a Diretoria de Assuntos de 
Aposentadoria e Pensões rece-
beu dos colegas aposentados e 
pensionistas várias contribuições 
para o Idaap, que é o informati-
vo impresso do Sindicato voltado 
aos aposentados e pensionistas. 
São livros, poesias, artesanatos, 
músicas e fotografias. As obras 
são tão diversificadas que a Di-
retoria resolveu fazer uma expo-
sição no encontro. 

Os filiados aposentados e 
pensionistas que desejarem parti-
lhar sua produção artística com os 
colegas participantes do encontro 
devem enviar o material para o 
Sindicato com pequeno resumo 
da obra e também do autor. As 
obras recebidas e já publicadas 
no Idaap poderão ser expostas. 

Como o encontro será reali-
zado em abril, é importante que o 
material ou registro das obras de 
arte (que deve ser feito em foto-
grafia, no caso de obras de gran-
des dimensões ou de grande va-

O primeiro Encontro Nacio-
nal de Auditores-Fiscais 
Aposentados e Pensionis-

tas, depois da unificação das en-
tidades representativas da Classe, 
será realizado em Foz do Iguaçu 
(PR), entre os dias 11 e 15 de abril, 
no Hotel Mabu. 

O encontro, que acontece a 
cada dois anos, é uma oportuni-
dade para esclarecer dúvidas so-
bre ações judiciais, receber infor-
mações sobre a atual conjuntura 
política, saber das novidades na 
área de aposentadoria e aprovei-
tar momentos de confraterniza-
ção com outros colegas aposen-
tados e pensionistas. 

A programação do encontro 
está sendo elaborada, e o primei-
ro palestrante já está confirmado. 
Trata-se do educador Júlio Macha-
do, que é escritor e consultor em 
qualidade de vida e relacionamen-
to interpessoal. “Escolha ser Feliz” 
é o nome da palestra que Macha-
do ministrará aos participantes do 
evento em uma hora e meia. 

O educador adiantou que 
fará uma dinâmica de grupo mo-
tivacional com o objetivo de levar 
os participantes a uma profunda 
reflexão voltada ao resgate da fe-
licidade que, na avaliação do pa-
lestrante, implica rever crenças e 
posturas para construir um novo 
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Em 2009, encontro de aposentados foi em Fortaleza (CE)

lor) seja enviado para o Sindifisco 
Nacional até o dia 10 de março. 
A correspondência deve ser re-
metida aos cuidados da Diretoria 
de Assuntos de Aposentadoria e 
Pensões (SDS, Conjunto Baracat, 
1º andar, salas 1/11, Brasília – DF, 
CEP 70392-900).

Como participar

Os aposentados e pensio-
nistas interessados em participar 
do evento devem procurar suas 
respectivas DS (Delegacias Sin-
dicais), que ficarão responsáveis 
por definir o número de filiados 
que participará do evento. Cada 
delegacia será responsável por 
custear hospedagem e passagens 
de seus filiados. 

Outra opção é o próprio 
Auditor custear suas despesas 
de deslocamento e estadia. O 
mesmo vale para os filiados que 
desejarem levar acompanhantes. 
Ainda assim, esse Auditor deve 
manifestar seu interesse de parti-
cipar à DS, a fim de que essa in-
formação seja repassada à DEN 
(Diretoria Executiva Nacional) do 
Sindifisco Nacional. 

Importante destacar que o 
número de apartamentos reser-
vados é limitado e isso significa 
que é essencial que as DS enviem 
suas listas o quanto antes.

Em 2005, aposentados expuseram trabalhos em Maceió (AL)
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Diretoria fornece explicações para dar

celeridade a processos
A DEN (Diretoria Executiva 

Nacional) do Sindifisco 
Nacional, a fim de escla-

recer várias dúvidas de filiados, 
decidiu detalhar o teor de três 
ações pontuais, para agilizar o 
encaminhamento correto de 
documentos e, por sua vez, dar 
celeridade a cada uma das diver-
sas ações (de conhecimento, de 
execução e de repetição de indé-
bito) que a Diretoria de Assuntos 
Jurídicos está promovendo ao 
mesmo tempo.  

São elas: Ação de Repetição 
da PSS sobre Precatórios, Ação 
de Execução da PSS/Férias e 
Ação de dedução de despesas 
com ações judiciais da base de 
cálculo do IRPF (Malha Fina do 
Imposto de Renda da Pessoa 
Física).  

PSS sobre Precatórios 

Trata-se de ações de repeti-
ção para devolução de quantias 
para todos os Auditores-Fiscais 
aposentados e pensionistas que 
sofreram desconto de 11% a tí-
tulo de PSS (Contribuição Previ-
denciária) sobre os valores rece-

bidos na execução de quaisquer 
ações judiciais (coletiva ou indi-
vidual), de GDAT (Gratificação 
por Desempenho de Atividade 
Tributária), 28,86% e outras.

Em agosto de 2010, o Sin-
difisco Nacional obteve uma 
tutela antecipada contra os des-
contos relativos à contribuição 
previdenciária sobre precatórios 
e RPV (Requisição de Pequeno 
Valor) referentes a valores devi-
dos anteriormente a 19 de mar-
ço de 2004. A liminar impede o 
desconto da contribuição sobre 
quaisquer pagamentos cujo ob-
jeto seja a discussão relativa a 
proventos de aposentadorias e 
pensões anteriores à edição da 
Lei 10.887/2004, que instituiu a 
cobrança.

À época, a juíza responsá-
vel pela decisão entendeu que a 
contribuição previdenciária não 
pode ser cobrada sobre valores 
anteriores à criação do desconto. 
Como a norma que dispõe sobre 
a matéria só foi editada no dia 
19 de março de 2004, qualquer 
soma devida antes disso não 
pode sofrer subtração relativa à 

contribuição, porque ela ainda 
não existia.

A ação será proposta pelo 
escritório Andrade e Maia Ad-
vogados, o mesmo que obteve 
a tutela antecipada requeren-
do o ressarcimento dos valores 
cobrados indevidamente de 
Auditores-Fiscais aposentados 
e pensionistas que receberam 
precatórios e RPV com valores 
subtraídos em função da contri-
buição previdenciária.

Auditores-Fiscais aposenta-
dos e pensionistas que sofreram 
o desconto indevido, e cujos 
valores ficaram retidos e sem 
liberação no banco, devem en-
viar ao Sindicato cópias simples 
da carteira de identidade e do 
CPF, extrato de pagamento do 
precatório ou RPV (fornecidos 
pela instituição bancária), além 
da autorização e da procura-
ção para o Escritório Andrade e 
Maia, que estão disponíveis na 
área segura do site do Sindifisco 
(na seção do Jurídico), devida-
mente assinadas. Não é neces-
sário autenticar as cópias nem 
reconhecer firma em cartório.

Fiscalizar questões tributárias 
e previdenciárias é responsabilidade 
dos Auditores-Fiscais.

Combater o trabalho escravo e a 
exploração infantil é 
responsabilidade de todos.

Denuncie.
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ANÚNcio

Execução da PSS/
Férias 

O processo em questão 
trata dos valores descontados 
a título de PSS (Contribuição 
Previdenciária) sobre o ter-
ço constitucional de férias de 
todos os filiados oriundos da 
Previdência, que têm seus no-
mes incluídos no MS (Mandado 
de Segurança) impetrado pela 
extinta Fenafisp (Federação 
Nacional dos Auditores-Fiscais 
da Receita Federal do Brasil), 
em 1999. A ação está sob a 
responsabilidade do escritório 
Azevedo Sette Advogados.

Os filiados que ainda não 
enviaram seus documentos ao 
Sindicato (termo de autoriza-
ção, procuração para o escritó-
rio Azevedo Sette, cópia do RG 
e do CPF) devem encaminhá-
-los o mais brevemente possí-

vel, devido ao prazo prescri-
cional. Nesse caso, o termo de 
Autorização e a procuração fo-
ram encaminhados para os en-
dereços dos Auditores-Fiscais 
incluídos no MS, mas também 
podem ser obtidos junto ao De-
partamento de Assuntos Jurídi-
cos da DEN.

Desde o dia 28 de janeiro, 
há planilhas na área segura do 
site (na seção Jurídico) com 
os valores dos descontos, que 
podem ser consultadas pelos fi-
liados, nas quais cada Auditor 
poderá, com uso do login e se-
nha pessoal, verificar o quanto 
tem a receber.

Dedução de despesas 
no IR 

Uma terceira ação, que 
também está sob o comando 
do escritório Andrade Maia Ad-

vogados, tratará de casos de 
Auditores-Fiscais que caíram 
ou ainda podem cair na malha 
fina do IR por conta de despe-
sas judiciais arcadas em ações 
judiciais promovidas pelo Sin-
difisco Nacional.

Em novembro de 2010, a 
Diretoria de Assuntos Jurídicos 
contratou os serviços advoca-
tícios do referido escritório, vi-
sando ao reconhecimento do 
direito à dedução de despesas 
com ações judiciais da base de 
cálculo do IRPF (Imposto de 
Renda Pessoa Física) e à res-
tituição dos valores indevida-
mente cobrados.

Para dar andamento aos 
procedimentos relativos à ação, 
é necessário que os filiados afe-
tados pela questão enviem có-
pias do material comprobatório 
(cópia da declaração do IRPF e 

os extratos de recebimento dos 
precatórios), a fim de que se-
jam juntadas à petição inicial, 
comprovando a existência de 
problemas com a malha fina. 
Esses filiados também devem 
enviar procuração e cópias do 
RG e do CPF.

Documentação

 Os Auditores-Fiscais in-
cluídos em qualquer um dos 
três casos devem enviar a 
documentação para a sede 
do Sindifisco Nacional (SDS, 
Conjunto Baracat, 1º andar, 
salas 1 a 11, Asa Sul, Brasília-
-DF - CEP 70392-900), aos 
cuidados da Diretoria de As-
suntos Jurídicos/Elessandra 
Eleto. As dúvidas podem ser 
sanadas por telefone nos nú-
meros (61) 3218-5281 ou fi-
nais 5245 e 5227.

Fiscalizar questões tributárias 
e previdenciárias é responsabilidade 
dos Auditores-Fiscais.

Combater o trabalho escravo e a 
exploração infantil é 
responsabilidade de todos.

Denuncie.
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trado pela Sufis (Subsecretaria 
de Fiscalização). “A principal ca-
racterística dos Auditores-Fiscais 
do nosso quadro é a motivação, 
todos estão imbuídos pela bus-
ca da justiça fiscal”, afirma o 
delegado. 

“Em 2011, o trabalho vai 
decolar”. É isso o que declara o 
delegado-adjunto da Demac Rio, 
Auditor-Fiscal Alex Mourão de 
Sousa. Sua expectativa, assim 
como a de toda a equipe, é que 
a programação e a fiscalização 
consigam aumentar o número de 
casos identificados de planeja-
mento tributário abusivo e que a 
cobrança ganhe mais agilidade. 

No entanto, todos estão 
conscientes que estão diante de 
um grande desafio. “A Demac é 
importante para o país. Sem ela, 
deixamos de cumprir uma parte 
significativa da função social do 
Auditor-Fiscal, afirma Edson Pi-
mentel, da equipe de fiscalização. 
Seu colega, Paulo Angelito, com-
pleta: “A fiscalização de grandes 
contribuintes exige um trabalho 
mais amiúde da Receita Federal. 
A certeza para este ano é que a 
equipe passará por um processo 

de aprendizagem e, no final, tere-
mos grandes resultados.”

São Paulo 

Inaugurada no dia 26 de 
novembro, a Demac paulista 
está sob o comando da Auditora-
-Fiscal Mônica Sionara Schpallir 
Calijuri. Na equipe, ao todo, es-
tão 77 Auditores-Fiscais e mais 
19 servidores da Receita Federal 
do Brasil. 

O trabalho de todos eles é 
árduo. Do total de empresas que 
terão tratamento diferenciado, 
cerca de 40% estão sediadas no 
estado de São Paulo. O segmen-
to econômico com maior repre-
sentação é a indústria de trans-
formação, concentrando mais 
de 30% dos maiores contribuin-
tes de São Paulo, seguida pelo 
setor de comércio e atividades 
financeiras. 

Mônica Sionara destaca que 
a criação das delegacias não foi 
um fato isolado, ao contrário, 
aconteceu seguindo o exemplo 
de outros países, que já acompa-
nham de perto os grandes con-
tribuintes. “A criação das Demac 
proporciona a especialização de 

levaram à seleção desses contri-
buintes foram os valores de ren-
dimento, transações imobiliárias 
e de investimento na bolsa de 
valores, movimentação financei-
ra e gastos com cartão de crédito.

Rio de Janeiro

A Delegacia Especial de 
Maiores Contribuintes carioca 
foi a primeira a ser criada. Foi 
oficialmente inaugurada no dia 
12 de novembro com a presen-
ça do então secretário da Receita 
Federal do Brasil, Auditor-Fiscal 
Otacílio Cartaxo, mas já funcio-
nava desde o mês de maio. Nes-
ses sete meses de trabalho, já há 
resultados significativos, segundo 
declaração do delegado da De-
mac, Auditor-Fiscal Guilherme 
Otávio Monteiro Guimarães. 

 “Muitos integrantes da 
equipe de fiscalização ainda 
passaram boa parte de 2010 fi-
nalizando trabalhos de suas de-
legacias de origem, mas, ainda 
assim, fechamos o ano de 2010 
com R$ 2,1 bilhões de créditos 
tributários lançados”, comemora 
o delegado.

Na avaliação de Guilherme 
Otávio, com a criação da Demac, 
o Brasil passa a seguir o exem-
plo de muitos países de primeiro 
mundo, que têm unidades es-
peciais para fiscalizar de forma 
diferenciada os contribuintes de 
maior relevância econômica. 
Hoje, a Demac carioca está fo-
cada na fiscalização de 198 em-
presas fisicamente domiciliadas 
no estado e que eram sujeitas a 
acompanhamento especial em 
2010.

A delegacia conta com 111 
Auditores-Fiscais e, desse total, 
48 trabalham diretamente na 
fiscalização. Todos passaram por 
um treinamento específico minis-

A arrecadação federal de 
2010 foi a maior da his-
tória. De janeiro a de-

zembro, impostos, contribuições 
federais e demais receitas soma-
ram R$ 826 bilhões corrigidos 
pelo IPCA (Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor Amplo). 
Se depender das estratégias da 
RFB (Receita Federal do Brasil) e 
do trabalho dos Auditores-Fiscais 
para fechar o cerco à sonegação, 
os números da arrecadação em 
2011 poderão bater novos re-
cordes. No ano passado, a Re-
ceita criou três novas delegacias 
especializadas – são as Demac 
(Delegacia Especial de Maiores 
Contribuintes). 

As unidades estão localiza-
das no Rio de Janeiro, São Paulo 
e Belo Horizonte. As duas pri-
meiras delegacias estão incum-
bidas da fiscalização das grandes 
empresas. Já a delegacia mi-
neira, inaugurada no dia 29 de 
dezembro, fiscalizará as pessoas 
físicas que possuem patrimônios 
vultosos.

Segundo informações divul-
gadas pela RFB, o número de 
empresas sujeitas ao tratamento 
diferenciado no país é de 12.153, 
que são responsáveis por 75% 
da arrecadação federal. Os pa-
râmetros para selecionar esses 
contribuintes foram basicamente 
o faturamento anual, os débi-
tos declarados em DCTF (De-
claração de Débitos e Créditos 
Tributários Federais) e o débito 
declarado na GFIP (Guia de Pa-
gamento de Fundo de Garantia 
e Informações à Previdência So-
cial), além da massa salarial. 

No total de pessoas físicas, 
5.140 contribuintes com pa-
trimônios elevados terão suas 
contas submetidas a tratamento 
diferenciado. Os indicadores que 
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Em São Paulo, maioria dos Auditores da Demac trabalhava na Deain
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Auditores-Fiscais. A especializa-
ção de unidades dentro da Re-
ceita é uma tendência. Em São 
Paulo, existem outras delegacias 
especializadas, como a Derat 
(Delegacia da Receita Federal do 
Brasil de Administração Tribu-
tária), a Defis (Delegacia de Fis-
calização) e a Deinf (Delegacia 
Especial de Instituições Finan-
ceiras). A especialização torna 
o desenvolvimento do trabalho 
mais rápido, eficaz e seguro para 
o Auditor-Fiscal”, comenta a 
delegada. 

Ela ressalta ainda que a 
maior parte dos planejamentos 
tributários praticados são legíti-
mos. Entretanto, existem plane-
jamentos irregulares e simulados, 
com o propósito especifico de 
driblar o Fisco. Além da fiscali-
zação de maiores contribuintes, 
é importante pontuar o trabalho 
que vem sendo desenvolvido 
pela Comac (Coordenação de 
Maiores Contribuintes da Receita 
Federal do Brasil) e suas proje-
ções no acompanhamento dos 
contribuintes diferenciados.

A maioria dos Auditores-Fis-
cais da Demac de São Paulo veio 

da Deain (Delegacia Especial de 
Assuntos Internacionais). Portan-
to, já eram especialistas em parte 
do trabalho que é desenvolvido 
na nova delegacia, que tem atua-
ção em todo o território nacional. 
“Com a criação da Demac, não 
adianta uma empresa mudar seu 
domicílio, se transferir para outro 
estado para fugir da fiscalização”, 
explica Mônica Sionara. 

Os desafios que virão pela 
frente não serão poucos, mas 
a equipe está apta ao trabalho, 
como descreve o Auditor-Fiscal 
Werner Hess. “A criação da De-
mac foi acompanhada por um 
programa de treinamento in-
tensivo, que proporcionou uma 
visão geral do que encontraría-
mos pela frente. Posteriormente, 
foram oferecidos diversos cursos 
em áreas específicas, nos capaci-
tando a compreender os funda-
mentos das operações realiza-
das”, explica o Auditor. 

Na mesma linha, o colega 
da fiscalização, Auditor-Fiscal Ely 
Fafá Júnior completa seu raciocí-
nio: “Faz um ano e meio que par-
ticipo de treinamentos em prati-
camente todos os meses desse 

período. Isso não significa que 
eu saiba tudo sobre todos os as-
suntos abrangidos pela Demac, 
mas a segregação de funções em 
minhas atribuições atuais permi-
te que eu desempenhe satisfato-
riamente meu trabalho”, detalha 
Ely Fafá.

Belo Horizonte 

Inaugurada no dia 29 de 
dezembro, a Demac mineira 
já conta com estrutura própria 
e só aguarda a nomeação de 
sua equipe para iniciar os tra-
balhos que terão como foco as 
pessoas físicas. A iniciativa de 
se providenciar uma instituição 
para acompanhar os donos das 
maiores fortunas do país vem 
na mesma linha da criação das 
delegacias que acompanham 
as empresas. Há pessoas que se 
valem de distribuições de lucros 
sem lastro financeiro em contabi-
lidade, planejamento envolven-
do empresas situadas no exterior, 
simulação de doações, entre ou-
tras práticas, para evitar a apura-
ção dos ganhos de capital. 

Entre as 5.140 pessoas físi-
cas que terão tratamento diferen-

ciado, estão esportistas, artistas e 
empresários. Esses contribuintes, 
segundo o delegado da Demac 
mineira, Auditor-Fiscal Eugênio 
Cota, foram selecionados pela 
Comac. 

Honrado por tocar o proje-
to de implantação da Demac em 
Belo Horizonte, Eugênio Cota, 
ressalta que o trabalho traz alguns 
procedimentos inéditos, como 
o trabalho de Auditores-Fiscais 
remotos. “Teremos 35 Auditores-
-Fiscais remotos e outros 38 vin-
culados à delegacia, que estarão 
distribuídos nas Regiões Fiscais”, 
adiantou Eugênio Cota. 

A Delegacia dará início aos 
seus trabalhos no dia 21 de fe-
vereiro conforme estabelecido 
na portaria que aprovou seu re-
gimento interno. “A criação da 
delegacia coincidiu com o perío-
do de transição de governo. Por 
isso, a portaria estabeleceu um 
prazo maior para o início do tra-
balho. A parte física da delegacia 
está montada, a equipe já foi se-
lecionada e todos os integrantes 
passaram pelo treinamento da 
Subsecretaria de Fiscalização”, 
afirma o delegado. 
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Delegacia do Rio de Janeiro conta, ao todo, com 111 Auditores-Fiscais Eugênio Cota, delegado da Demac mineira: foco nas pessoas físicas
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Reforma Tributária
O assunto foi pauta de reu-

nião entre representantes do Sin-
difisco Nacional e o deputado 
federal Vicente Candido (PT/SP), 
realizada no dia 9 de fevereiro. 
Durante encontro, diretores do 
Sindicato entregaram ao parla-
mentar o estudo “Sistema Tri-
butário: diagnóstico e elementos 
para mudanças” e o livro “Tri-
butação no Brasil – Em busca da 
Justiça Fiscal”. Candido adiantou 
que a reforma política e a refor-
ma tributária serão prioridades na 
agenda do Congresso em 2011.

Plantões 
O subsecretário de Aduana e Relações Internacionais da RFB 

(Receita Federal do Brasil), Auditor-Fiscal Fausto Vieira Coutinho, 
informou, em conversa telefônica com o presidente do Sindifisco Na-
cional, Pedro Delarue, que não há, no âmbito da administração, a 
intenção, no momento, de implementar as mudanças previstas no 
estudo que resultou na minuta que altera o regime de plantões e foi 
divulgado na intranet da RFB no início de fevereiro. 

Imposto de Renda 
O Sindifisco Nacional fe-

chou parcerias com o jornal O 
DIA e com portal UOL para tirar 
dúvidas dos contribuintes sobre 
a declaração de ajuste do Im-
posto de Renda a ser entregue à 
RFB (Receita Federal do Brasil). 
O jornal O Dia já disponibilizou 
email (economia@odianet.com.
br) para receber perguntas dos 
contribuintes. Na parceria com 
o UOL, o envio das dúvidas e o 
recebimento das respostas tam-
bém acontecerão por troca de 
e-mails.

Vídeos 
Os vídeos com todas as participações ocorridas no seminário “MP 

507: Protege o Cidadão ou Emperra a Administração Tributária?”, pro-
movido pelo Sindicato, em parceria com outras entidades do Fisco, em 
dezembro do ano passado, estão disponíveis no site do Sindifisco Nacio-
nal. Ao todo, são 24 vídeos. Todas as gravações estão disponíveis para 
visualização no espaço “Sindifisco Multimídia”, à direita na tela inicial do 
site do Sindicato. 

MP 507/10 
A MP (Medida Provisória) 507/10, que trata do sigilo de informa-

ções fiscais, foi o tema de reunião no início de fevereiro entre diretores 
do Sindifisco Nacional com o relator da proposta na Câmara dos Depu-
tados, Fernando Ferro (PT/PE). Os dirigentes sindicais apresentaram os 
pontos da MP que fragilizam o trabalho de fiscalização da RFB (Receita 
Federal do Brasil). Fernando Ferro se comprometeu a levar em consi-
deração as sugestões dos sindicalistas na hora de elaborar seu relatório. 

Fundo Conaf
A Diretoria de Finanças do Sindifisco Nacional esclarece que, 

dos repasses efetuados pela DEN (Diretoria Executiva Nacional) a 
todas as Delegacias Sindicais, haverá, a partir de fevereiro de 2011 
(competência janeiro), descontos para a constituição do Fundo Co-
naf (Congresso Nacional dos Auditores-Fiscais da Receita Federal do 
Brasil), atendendo determinação do regulamento do Fundo, aprova-
do pelo CDS (Conselho de Delegados Sindicais).

O site do Sindifisco Nacional está de cara 
nova. Com a criação de um banner 
dinâmico na parte superior da home, 
abre-se mais um espaço de divulgação das 
informações mais importantes para a 
Classe.

Tudo que interessa ao Auditor-Fiscal é 
publicado com destaque no banner: 
informações sobre o Sindifisco, divulgação 
de ações da DEN, novidades do Unafisco 
Saúde, campanhas sociais, mensagens à 
Classe e muito mais. 

Não deixe de conferir esta novidade 
no nosso site.

NOVIDADE NA HOME 

SINDIFISCODO
sindifisconacional.org.br


