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O Senado Federal aprovou 
em março a redação final do 
PLV (Projeto de Lei de Con-
versão) 4/2011, proveniente da 
MP (Medida Provisória) 507/10, 
com a supressão do artigo que 
estabelecia punição ao aces-
so a dados fiscais sem motiva-
ção funcional e comprometia o 
combate à sonegação fiscal. Na 
prática, a medida acabou por 
derrubar a MP em função do fim 
do prazo para sua apreciação. O 

“Foi imprescindível a atuação dessas entidades, 
principalmente a do Sindifisco Nacional.”

A DEN (Diretoria Executiva 
Nacional) dá continuidade nesta 
edição ao relato das situações en-
contradas por diretores do Sindicato 
durante visitas realizadas a unidades 
da RFB (Receita Federal do Brasil) 
nas fronteiras do país. Depois de 
mostrar o abandono em unidades 
da 2ª RF (Região Fiscal), agora é a 
vez de destacar as condições de al-
gumas unidades da 1ª RF. As visitas 
fazem parte do projeto “Fronteira 
em Foco”, cujo objetivo é identificar 
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Na edição deste mês, o Jornal 
Integração apresenta o trabalho da 
Diretoria de Assuntos de Aposen-
tadorias e Pensões, que está sob o 
comando das Auditoras-Fiscais Clo-
tilde Guimarães e Aparecida Ber-
nadete Donadon Faria. Para que o 
Sindicato consiga atender os 8.164 
aposentados e os 4.886 pensionis-
tas filiados, o trabalho conta com a 
parceria direta de outras três dire-
torias: Assuntos Jurídicos, Estudos 
Técnicos e Assuntos Parlamentares.    

DEN em Ação

   Congresso derruba MP que 
       inviabilizava fiscalização 

resultado positivo no Senado se 
deveu diretamente ao trabalho 
parlamentar dos Auditores-Fis-
cais sob a coordenação da Dire-
toria de Assuntos Parlamentares 
do Sindifisco Nacional. Esse tra-
balho, vale salientar, foi iniciado 
ainda no ano passado, com uma 
ação de convencimento dos par-
lamentares acerca dos riscos da 
proposta.
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in loco a realidade de unidades da 
RFB em áreas fronteiriças ou isola-
das e, posteriormente, elaborar um 

dossiê a ser entregue à administra-
ção para as devidas providências.
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O Sindifisco Nacional deu 
um passo significativo no 
sentido de estreitar sua 

relação com o parlamento e com 
a sociedade. O Sindicato lançou 
recentemente duas novas ferra-
mentas que permitirão difundir o 
conhecimento técnico dos Audito-
res-Fiscais da Receita Federal do 
Brasil e partilhar essa experiência 
em nome do interesse público.  
Trata-se do Cetap (Centro de Es-
tudos Tributários, Aduaneiros e 
Previdenciários) e do CAP (Canal 
de Atendimento ao Parlamentar). 

O Cetap é um centro de estu-
dos para questões tributárias, adu-
aneiras e previdenciárias e tem 
como principal objetivo contribuir 
para a evolução e o aprimora-
mento dessas temáticas através 
da produção de conteúdo técnico.  
Ele será a unidade do Sindifisco 
Nacional responsável pela produ-
ção regular de estudos e pela res-
posta às demandas dos senadores 
– para quem inicialmente os servi-
ços estarão disponíveis. Em breve, 
deputados federais também pode-
rão utilizá-los.

A comunicação dos congres-
sistas com o Cetap será feita via 
CAP, meio pelo qual os parlamen-
tares poderão solicitar estudos es-

Conhecimento técnico em favor do

pecíficos ao Sindicato. O acesso 
poderá ser feito pelo portal na 
internet  www.cetap.sindifiscona-
cional.org.br. 

A relevância dessa iniciativa 
é que ela expressa o entendimen-
to dos Auditores-Fiscais acerca do 
seu papel diante da sociedade no 
que se refere à expertise acumula-
da em anos de trabalho na Receita 
Federal do Brasil. Tal conhecimen-
to deve estar a serviço da justiça 
fiscal e do bem-estar social, e é 
para promoção de tudo isso que 
o Cetap e o CAP foram postos em 
funcionamento. 

O campo para a atuação téc-
nica do Sindifisco Nacional junto 
ao parlamento e à sociedade é 
vasto. Basta levar em considera-
ção que, além da Reforma Tribu-
tária que está sendo pensada pelo 
governo, existem várias propostas 
que hoje tramitam no Congresso 
Nacional com temáticas relaciona-
das às questões tributárias, adua-
neiras e previdenciárias, como o 
projeto de repatriação de capitais, 
de desoneração de folha de paga-
mento, entre outros.

A sociedade precisa entender 
que pode e deve participar dessas 
discussões. Do contrário, a Refor-
ma Tributária e outros temas rele-

vantes para o cidadão brasileiro 
sempre vão pender para um lado, 
que nem sempre será o do inte-
resse público. As ferramentas lan-
çadas pelo Sindicato são também 
uma forma de levar a participação 
dos Auditores-Fiscais para essa 
grande discussão nacional sobre 
tributação, Previdência e proteção 
das fronteiras. 

Ao mesmo tempo, é uma 
forma de municiar cidadãos e 
parlamentares com informações 
técnicas sobre temas que não te-
rão como fonte única o governo. 
Nada mais oportuno que os Audi-
tores-Fiscais – acostumados a lidar 
com esses assuntos – assumam a 
tarefa de esclarecer e desmistifi-
car situações equivocadas que há 
muito tempo são difundidas como 
verdades absolutas.  

Mais uma vez, o Sindifisco 
Nacional, para além das questões 
corporativas dos Auditores-Fiscais, 
assume a função de contribuir 
com o debate de ideias, levando 
para dentro do Congresso Nacio-
nal e para a sociedade avaliações 
criteriosas, que têm como objetivo 
fundamental evitar que matérias 
de tanta relevância ao país sejam 
votadas e aprovadas em desfavor 
do cidadão. 

interesse público

“Essa iniciativa 
expressa o 
entendimento 
dos Auditores-
Fiscais acerca do 
seu papel diante 
da sociedade.”
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No Unafisco Saúde Premium, o Auditor-Fiscal e sua família têm 
vantagens e benefícios que só o plano de saúde exclusivo da 
Classe pode oferecer:

Gestão participativa
Mais procedimentos cobertos do que os exigidos pela ANS
Rede credenciada de excelência
Urgências e emergências médicas domiciliares
Remoção aérea e terrestre inter-hospitalar
Assistência médica domiciliar (home care)
Aconselhamento médico telefônico
Cobertura de diversas vacinas, entre elas a de HPV
Parceria com a Unimed e Uniodonto
Você reconhecido e atendido como Auditor-Fiscal

(61) 2103-5204 
unafiscosaude.org.br
faleconosco@unafiscosaude.org.br
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Diretoria cria portal de serviços para

delegacias Sindicais

ANÚNcio

do portal, as DS terão à dis-
posição uma série de serviços, 
como acesso aos Boletins In-
formativos, que atualmente são 
enviados diariamente por email; 
consulta aos dados de filiados, 
como cadastro e recolhimento 
de mensalidades sindicais; aces-
so a extrato de movimentação 
financeira, como reembolso da 
DEN; e andamento de proces-
sos judiciais. Importante desta-
car que as Delegacias só terão 
acesso às informações referen-
tes aos seus filiados.

Aos poucos, novos serviços 
serão disponibilizados, e, alguns 
deles, em breve, serão ofereci-

O portal SADS (Serviço 
de Atendimento às De-
legacias Sindicais) está 

desde a última semana de mar-
ço em funcionamento no ende-
reço www.ds.sindifisconacional.
org.br. A criação do portal foi 
anunciada durante a última 
reunião do CDS (Conselho de 
Delegados Sindicais), realizada 
de 23 a 25 de março, em Belo 
Horizonte (MG). 

A idealização do SADS é 
uma iniciativa da DEN (Direto-
ria Executiva Nacional) no senti-
do de facilitar a disponibilização 
de informações do Sindicato 
para as Delegacias. Por meio 

dos exclusivamente por meio do 
portal, daí a importância de as 
Delegacias iniciarem sua utiliza-
ção desde já.

Como acessar 

Somente os presidentes das 
DS e funcionários autorizados 
por eles terão acesso aos servi-
ços disponíveis no site. Os pre-
sidentes podem acessar a ferra-
menta com o mesmo usuário e 
senha usados para fazer login 
no site do Sindicato.

Já o acesso dos funcioná-
rios terá de ser solicitado pelo 
próprio delegado, que deverá 
preencher a “Solicitação de Ca-

dastro de Usuário” no portal. 
Depois de logado, ele deverá 
clicar em “Serviços – Usuário 
do Sistema” e, depois, em “So-
licitar Novo”. Feito isso, deverá 
preencher a Solicitação de Ca-
dastro de Usuário com nome 
completo do funcionário, CPF 
e email. Os dados serão cadas-
trados pelo Departamento de 
Informática que, em seguida, 
enviará login e senha ao novo 
usuário. 

Depois de cumpridas essas 
etapas, os usuários terão acesso 
aos serviços, bem como a in-
formações de suas respectivas 
delegacias.

No Unafisco Saúde Premium, o Auditor-Fiscal e sua família têm 
vantagens e benefícios que só o plano de saúde exclusivo da 
Classe pode oferecer:

Gestão participativa
Mais procedimentos cobertos do que os exigidos pela ANS
Rede credenciada de excelência
Urgências e emergências médicas domiciliares
Remoção aérea e terrestre inter-hospitalar
Assistência médica domiciliar (home care)
Aconselhamento médico telefônico
Cobertura de diversas vacinas, entre elas a de HPV
Parceria com a Unimed e Uniodonto
Você reconhecido e atendido como Auditor-Fiscal

(61) 2103-5204 
unafiscosaude.org.br
faleconosco@unafiscosaude.org.br
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analisadas as informações, o 
Sindicato envia ao filiado uma 
resposta indicando qual a me-
lhor regra a ser seguida naquele 
caso específico. Desde abril de 
2009, 1.502 pessoas já utiliza-
ram o programa. 

Além desse trabalho, as 
duas diretoras ainda se empe-
nham, junto com os integrantes 
da diretoria de Assuntos Parla-
mentares, na defesa de propos-
tas de interesse de aposentados 
e pensionistas que tramitam no 
Congresso, como as PEC (Pro-
posta de Emenda à Constitui-
ção) 555/06, 270/08, 210/07, 
dentre outras. 

Guias 

Outra ação da diretoria se 
volta à orientação dos filiados 
por meio de publicações direcio-
nadas a temas específicos. Em 
2009, dois guias de orientação 
foram editados. Um deles volta-
do aos Auditores-Fiscais ativos 
traz um compilado de informa-
ções que abordam de forma di-
dática as regras vigentes para a 
aposentadoria, sem a pretensão 
de esgotar o assunto. Esse mate-
rial está sendo atualizado e, em 
breve, será encaminhado aos 
filiados.

O outro guia, que já está 
na 2ª edição, é voltado para os 
pensionistas. Frequentemente, 
quando um Auditor-Fiscal mor-
re, seu pensionista não sabe 
quais são seus direitos e deveres 
nessa nova condição. A publi-
cação traz informações básicas 
sobre os procedimentos a serem 
adotados, como a comunica-
ção do falecimento ao Depar-
tamento de Recursos Humanos 
da Delegacia da Receita Federal 
do Brasil à qual o servidor era 
vinculado e os trâmites que o fa-

Diretoria de Assuntos de Aposentadoria e Pensões

atende mais de 50% dos filiados

miliar do Auditor falecido deve 
cumprir para ter direito ao auxí-
lio funeral. 

O guia também traz escla-
recimentos sobre todos os tipos 
de pensão, indicação de quem 
pode requerê-la e outras reco-
mendações vinculadas ao tema. 
Esse guia foi atualizado em 
agosto de 2010.  

Aposentadoria em 
pauta

Além dos trabalhos de ro-
tina, nos últimos meses, a dire-
toria estava empenhada no pla-
nejamento e na realização do 1º 
Encontro Nacional de Aposen-
tados e Pensionistas, o primeiro 
após a unificação do Unafisco 
Sindical (Sindicato Nacional dos 
Auditores-Fiscais da Receita Fe-
deral do Brasil) com a Fenafisp 
(Federação Nacional dos Audi-
tores Fiscais da Receita Federal 
do Brasil) e seus sindicatos esta-
duais. O encontro foi realizado 
em Foz do Iguaçu, entre os dias 
11 e 14 de abril. O retorno se 
dará no dia 15. 

Agora, a diretoria planeja 
retomar o projeto “Aposenta-
doria em Pauta”, que se cons-
titui de encontros organizados 
pela DEN (Diretoria Executiva 
Nacional), em parceria com as 
Delegacias Sindicais, com o ob-

jetivo de elucidar, para os Au-
ditores-Fiscais ativos, as regras 
de aposentadoria e de prestar 
contas, para os aposentados e 
pensionistas, dos trabalhos da 
diretoria. 

Nesses encontros, a direto-
ria ainda faz um convite a quem 
quiser ser voluntário no “Progra-
ma de Educação Fiscal”, apre-
sentado pela Diretoria de Defesa 
da Justiça Fiscal e da Seguridade 
Social do Sindifisco Nacional. O 
projeto Aposentadoria em Pauta 
já foi levado às cidades de Be-
lém (PA), Balneário Camboriú 
(SC), Belo Horizonte (MG), Re-
cife (PE) e Sorocaba (SP). 

Para a diretora-adjunta 
Aparecida Bernadete Donadon 
Faria, seu trabalho na diretoria 
é uma realização pessoal. “É 
um trabalho quase assistencial. 
Nosso principal foco é a busca 
por solução dos problemas que 
surgem na vida de aposentados 
e pensionistas, que, geralmente 
procuram orientação e buscam 
por informações”, diz a diretora 

Clotilde Guimarães com-
pleta o raciocínio de sua colega 
de direção: “A diretoria se sen-
te honrada pela confiança em 
nós depositada e sempre está 
procurando se aprimorar para 
oferecer serviços de excelência”, 
afirma. 

Na edição deste mês, o 
Jornal Integração apre-
senta o trabalho da 

Diretoria de Assuntos de Apo-
sentadorias e Pensões, que está 
sob o comando das Auditoras-
-Fiscais Clotilde Guimarães e 
Aparecida Bernadete Donadon 
Faria. Para atender o filiado com 
eficiência e presteza, o trabalho 
de atendimento a aposentados 
e pensionistas conta com a par-
ceria direta de outras três dire-
torias: de Assuntos Jurídicos, de 
Estudos Técnicos e de Assuntos 
Parlamentares.  

A intensa rotina das duas 
diretoras de Aposentadoria e 
Pensões e dos três funcionários 
do setor se deve ao fato de o 
trabalho deles se voltar a quase 
50% dos filiados. Isso porque, 
do total de 25 mil filiados do 
Sindifisco Nacional, 8.164 são 
aposentados e 4.886, pensio-
nistas. Entre as demandas que 
chegam à diretoria, é recorren-
te a busca por informações, por 
parte de Auditores-Fiscais ainda 
na ativa, acerca das melhores re-
gras para a aposentadoria. 

Para atendê-los, foi dispo-
nibilizado no site do Sindifisco 
Nacional, em 2009, o progra-
ma Aposent, ferramenta que 
permite ao filiado conhecer to-
das as regras para concessão 
de sua aposentadoria ou abono 
de permanência. Para entrar no 
programa, o interessado deve 
acessar no menu principal da 
página do Sindifisco Nacional  o 
link “Aposentadorias e Pensões” 
e, em seguida, o “Formulário 
Aposent”. 

Uma vez preenchido o “re-
latório” disponível no site, os 
dados são remetidos automati-
camente à Diretoria, que admi-
nistra o programa. Depois de 
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Assédio moral é crime. 
Reaja!
No dia 02 de maio, comemora-se o Dia Nacional de Luta contra o Assédio Moral no Trabalho. É uma excelente 
oportunidade para lembrarmos e debatermos este problema que, infelizmente, é tão comum no Brasil.

O assédio moral consiste na exposição do trabalhador, reiterada e sistematicamente, a situações de humilhação 
e constrangimento no ambiente de trabalho. A agressão pode se dar de várias diversas formas, acarretando 
malefícios à saúde física e mental da vítima.

É fundamental que você, Auditor-Fiscal, esteja sempre atento a essa questão. Se você é vítima de assédio moral, 
fale com o Sindicato. 

Assédio moral é crime. Denuncie.

Projeto
Auditor
Valorizado

programa de 
integração e
valorização
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“Foi imprescindível a atuação dessas entidades,

provisórias. Porque, se o governo 
peca em trazer nas medidas pro-
visórias assuntos que não tenham 
a relevância e a urgência para 
ser incluído como tal instrumen-
to constitucional, que é a Medi-
da Provisória, e que atenda aos 
anseios do Executivo, ao mesmo 
tempo, o seu início na Câmara 
tem demandado e consumindo 
muito tempo. Quando a Medi-
da Provisória chega ao Senado 
Federal, há pouco tempo para 
debate e discussão. Então, daí 
surge um divisor de águas, por-
que agora o Senado se mobilizou 
para que esse tempo seja melhor 
distribuído e que tanto a Câma-
ra quanto o Senado tenham o 
mesmo tempo de debate, de dis-
cussão, de emendas. Já há um 
projeto tramitando no Senado, 
uma Proposta de Emenda Cons-
titucional, para que possamos 
modificar o trâmite das medidas 
provisórias, principalmente entre 
a Câmara e o Senado.

Integração – Com a derrubada 
do PLV, ficou acordada entre os 
senadores a criação de um PL 
(Projeto de Lei) que começará 
a tramitar pelo Senado em re-
gime de urgência urgentíssima 
para tratar da matéria. Em sua 
opinião, essa seria uma respos-
ta do Senado ao excesso de MP 
que circulam no Congresso?
João Vicente Claudino – Eu te-
nho uma convicção que isso é 
um instrumento legal, que já 
existia, e o Senado usou dessa 
vez esse instrumento porque essa 
Medida Provisória deveria ter um 
debate mais amplo. Uma postura 
já adotada em outras ocasiões, 

principalmente a do Sindifisco Nacional”

na sua plenitude, não atingiria a 
eficiência necessária do quadro 
de todos os cargos e de todos os 
envolvidos na Receita Federal do 
Brasil. Então, é uma medida que 
tinha que ser revista. E foi muito 
importante essa Medida Provi-
sória ter sido emendada; perdeu 
a sua validade e nos deu tempo 
para que possamos fazer algo 
bem mais eficiente, que é sepa-
rar a grande maioria, que são os 
bons colaboradores da estrutura 
da Receita, daqueles que às vezes 
incorrem em desvio de função.

Integração – Alguns parlamen-
tares criticaram o pouco tempo 
de discussão no Congresso para 
a aprovação de uma matéria tão 
relevante. O que o senhor acha 
que o Senado pode fazer para 
que não seja novamente atrope-
lado em situações futuras? 
João Vicente Claudino – Foi mui-
to importante ter acontecido essa 
discussão porque ela colocou 
o Senado em confronto com a 
Câmara em relação às medidas 

O 
destino dado ao PLV (Projeto de Lei de Conversão) 
4/2011, proveniente da MP (Medida Provisória) 507/10, 
no Senado Federal, representou mais uma vitória dos Au-
ditores-Fiscais, já que a medida comprometia o trabalho 

de fiscalização e, consequentemente, prejudicava toda a sociedade. A 
ação parlamentar do Sindifisco Nacional foi primordial para convencer 
os senadores de que a aprovação do PLV acarretaria prejuízos irrepará-
veis ao país. Um dos parlamentares que se convenceram dos malefícios 
da matéria foi o próprio relator: senador João Vicente Claudino (PTB/
PI), que no dia da votação desistiu de apresentar seu relatório. Em en-
trevista ao jornal Integração deste mês, o parlamentar faz suas conside-
rações acerca do polêmico texto que trata do acesso imotivado e sobre 
as perspectivas dessa legislatura na aprovação de assuntos importantes 
para a sociedade como as reformas Política, Tributária e Previdenciária.

Integração – O Senado Federal 
reconheceu o pleito dos Audito-
res-Fiscais ao aprovar a redação 
final do PLV com a supressão do 
artigo 3º, o que contribuiu para 
a derrubada da matéria. Qual a 
avaliação do senhor em relação 
ao acesso imotivado, que im-
pede o Auditor de exercer suas 
funções? 
João Vicente Claudino - Eu en-
tendo que o Senado reconheceu 
que a Medida Provisória não 
atingia todo o objetivo que era 
necessário. Eu, como relator, en-
tendo isso e tentei até, antes que 
a Medida Provisória fosse levada 
ao plenário, articular para que ela 
perdesse a eficácia, não votando 
a matéria, ou que fosse feita uma 
emenda, como foi sugerido em 
plenário, para que ela perdesse 
seu efeito como Medida Provisó-
ria. E o artigo 3º, com a questão 
do acesso imotivado, era uma 
medida que engessava toda a es-
trutura da Receita impedindo que 
o trabalho fosse bem desenvolvi-
do. A própria função do órgão, 

“Já há um 
projeto 
tramitando 
no Senado, 
uma Proposta 
de Emenda 
Constitucional, 
para que 
possamos 
modificar o 
trâmite das 
medidas 
provisórias.”
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“Tenho a 
convicção  
de que o 
Projeto de 

Lei cumprirá 
a sua função 
legislativa.”

“Foi imprescindível a atuação dessas entidades,

Senador João Vicente Claudino

principalmente a do Sindifisco Nacional”
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Rcomo no caso da Medida Pro-
visória do Super Simples. Teria 
que ter a participação de todas 
as entidades, uma participação 
também do Governo Federal, 
com o objeto verdadeiro que se 
quer atingir; que se quer alcançar 
com a Medida Provisória. Agora, 
se pretende elaborar o Projeto 
de Lei em caráter urgente urgen-
tíssimo, principalmente porque 
são momentos diferentes. Essa 
Medida Provisória foi produzida 
em um momento de eleição para 
presidente da República. E agora 
nós vamos ter toda a tranquili-
dade, mesmo sendo um projeto 
em caráter de urgência, tendo o 
tempo necessário para discutir 
na Câmara e no Senado, e ter a 
participação efetiva de todos os 
protagonistas desse processo. En-
tão, eu tenho a convicção de que 
o Projeto de Lei cumprirá a sua 
função legislativa.

Integração – O senhor acredita 
que o trabalho do Sindicato foi 
decisivo para a derrubada? 
João Vicente Claudino – Eu en-
tendo que o tra-
balho de todas as 
classes que repre-
sentam a Receita 
Federal do Brasil, 
pr inc ipa lmente 
o Sindifisco, foi 
decisivo e muito 
importante. A cai-
xa de ressonância 
que é uma casa 
legislativa, prin-
cipalmente o Senado Federal, 
deve ser provocada por aqueles 
que representam o interesse de 
matérias legislativas que aqui são 

discutidas, tanto aqui quanto na 
Câmara. E quanto mais se fazem 
presentes as entidades que repre-
sentam classes que serão afetadas 
diretamente com esses projetos 
de lei, com essas medidas provi-
sórias que aqui são votadas, mais 
rico fica esse debate. Então, foi 
imprescindível a atuação dessas 
entidades, principalmente a do 
Sindifisco Nacional.

Integração – O senhor foi vice-
-líder do governo no Senado e 
hoje é 1º vice-líder do PTB (Parti-
do Trabalhista Brasileiro). Como 
avalia que essa nova legislatura 
deve tratar a discussão de assun-
tos tão importantes no Congres-
so como as reformas Política, 
Tributária e Previdenciária?
João Vicente Claudino – Essa é 
uma pauta que nós esperamos, já 
como legislador, há muito tempo 
no Congresso Nacional. Acho que 
agora nós começamos a dar uma 
resposta mais efetiva à socieda-
de. A Reforma Política está cami-
nhando dentro de um ritmo mui-
to forte, principalmente aqui no 

Senado Federal, 
sob o comando do 
senador Francisco 
Dornelles, que tem 
dado celeridade, 
eficiência e objeti-
vidade à discussão. 
Esperamos o mo-
mento de encerrar 
essa discussão e 
iniciar os debates 
e as votações so-

bre a Reforma Política, para que 
possamos, também, discutir a 
Reforma Tributária e a Previden-
ciária, projetos de suma impor-

tância. Dessa forma, poderemos 
dar respostas à altura do que nos 
cobra a sociedade brasileira. En-
tão, acredito como vice-líder do 
PTB, como terceiro secretário do 
Senado Federal, que o início des-
sa legislatura já fixou marcos im-
portantes, de reconhecimento da 
atuação e da efetiva importância 
do Senado Federal. Acredito que 

o Senado começa a se impor de 
uma maneira diferente e a dar 
respostas para que a população, 
que nos coloca aqui, tenha o seu 
desejo respeitado como cidadão, 
e tenhamos a atuação do Senado 
como guardião dos direitos, da ci-
dadania e da construção de uma 
sociedade mais justa, mais frater-
na, mais equânime.
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Congresso derruba MP que

inviabilizava fiscalização
matéria, uma vez que a maioria 
deles alegou não concordar com 
o teor da Medida Provisória. 

Em suma, a decisão do Se-
nado Federal derrubou a tese do 
acesso imotivado defendida por 
alguns Auditores-Fiscais que fa-
zem parte da administração da 
RFB (Receita Federal do Brasil). 
Ao banir do texto o referido arti-
go, os senadores reconheceram 
que não existe sigilo fiscal para 
Auditor-Fiscal e sepultaram defi-
nitivamente a Medida. 

Acordo 

Com a derrubada da MP, fi-
cou acordado entre os senadores 
a criação de um PL (Projeto de 
Lei) que começará a tramitar pelo 
Senado em regime de urgência 
urgentíssima para tratar da maté-
ria. Também ficou acordado que 
este “novo projeto” terá a redação 
original da medida provisória.

No entanto, o fato de o Se-

nado, no último ato de aprecia-
ção da medida provisória, ter su-
primido o artigo 3º aponta para 
uma discussão mais favorável aos 
Auditores-Fiscais sobre a questão 
do acesso imotivado, tendo sido 
acatada nessa votação a tese de 
que não pode existir sigilo fiscal 
para Auditor-Fiscal.

Também ficou claro que não 
foi casual a decisão da Casa de 
tornar a MP inválida a partir da 
supressão do artigo 3°. Essa re-
jeição foi um posicionamento 
explícito do Poder Legislativo no 
sentido de derrotar politicamen-
te a tese do acesso imotivado 
para Auditor-Fiscal. Resta agora 
à administração da Receita as-
sumir uma postura de defesa da 
excelência do órgão, abando-
nando definitivamente qualquer 
tipo de restrição ao trabalho dos 
Auditores-Fiscais.

A lição que fica desse pro-
cesso é que a Receita precisa 

O Plenário do Senado Fe-
deral aprovou no último 
dia 15 de março a reda-

ção final do PLV (Projeto de Lei 
de Conversão) 4/2011, prove-
niente da MP (Medida Provisó-
ria) 507/10, com a supressão do 
artigo 3º, que estabelecia punição 
ao acesso a dados fiscais sem mo-
tivação funcional e comprometia 
o combate à sonegação fiscal. 

Na prática, a alteração apro-
vada representou uma relevante 
vitória dos Auditores-Fiscais. Isso 
porque o retorno da matéria à 
Câmara dos Deputados, em vir-
tude da supressão do referido ar-
tigo, tornou a MP sem efeitos, já 
que a matéria tinha prazo-limite 
para ser aprovada. 

O destaque para retirada do 
artigo, apresentado pelo líder do 
PT (Partido dos Trabalhadores), 
senador Humberto Costa (PE), 
foi o mecanismo encontrado pe-
los senadores para não ratificar a 
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Congresso derruba MP que

inviabilizava fiscalização
adequar seus posicionamentos 
aos anseios da sociedade, que já 
demonstrou em várias situações 
o interesse por uma fiscalização 
atuante. O fato é que essa eficiên-
cia desejada é incompatível com 
qualquer argumento favorável ao 
acesso imotivado de Auditores-
-Fiscais a dados fiscais.

Dessa forma, a DEN (Direto-
ria Executiva Nacional) continu-
ará cobrando da administração 
a revogação de todo e qualquer 
instrumento normativo que con-
tenha teor semelhante ao do ar-
tigo que foi rejeitado formalmente 
pelos senadores. 

O mesmo cuidado também 
deve ser tomado com relação ao 
capítulo da minuta de LOF (Lei 
Orgânica do Fisco) que estabe-
lece a figura do “acesso imotiva-
do”. Caso contrário, corre-se o 
risco da perpetuação de normas 
que estabelecem sigilo fiscal para 
Auditor-Fiscal.

Trabalho Parlamentar 

O resultado positivo no Se-
nado se deveu diretamente ao 
trabalho parlamentar dos Audito-
res-Fiscais, sob a coordenação da 
Diretoria de Assuntos Parlamenta-
res do Sindifisco Nacional. Porém, 
esse trabalho vinha ocorrendo 
desde o ano passado. Logo que 
a MP 507 foi editada, no período 
eleitoral de 2010, a DEN iniciou 
junto aos deputados um trabalho 
de convencimento acerca dos ris-
cos da medida para os Auditores-
-Fiscais e para a sociedade. 

A ação se intensificou com 
o início do ano parlamentar em 
2011. Na Câmara dos Depu-
tados, o trabalho do Sindicato 
resultou numa modificação no 

texto do artigo 3º, que passou a 
determinar punição para o servi-
dor público que acessasse dados 
“sem motivação funcional”. Po-
rém, o texto deixava uma lacuna, 
ao não especificar a quem caberia 
o ônus da prova em relação à mo-
tivação do acesso.

Nos dias que antecederam 
a votação da medida pelos sena-
dores, diretores da DEN, acom-
panhados de Auditores de todo 
o país, percorreram o Senado 
Federal, reforçando e ampliando 
o trabalho que havia sido feito na 
Câmara. 

Como um dos resultados 
dessa ação, no dia da votação, 
o relator da matéria, senador 
João Vicente Claudino (PTB/PI), 
após ouvir as argumentações do 
Sindifisco Nacional, ligou para o 
presidente do Sindicato, Pedro 
Delarue, informando que havia 
desistido de apresentar seu relató-
rio no plenário, por discordar dos 
termos do PLV. 

Naquele mesmo dia, Dela-
rue e o primeiro vice-presidente 
do Sindicato, Lupércio Monte-
negro, também 
conversaram com 
o senador Gim 
Argello (PTB/DF), 
que estava respon-
dendo pela lide-
rança do governo 
no Senado. O se-
nador foi receptivo 
às razões apresen-
tadas e, ao fim da 
sessão que tornou 
a MP sem validade, afirmou que a 
defesa do Sindicato o convenceu 
de que a Medida Provisória esta-
va equivocada.

Durante encontro com o se-

“Resta agora à 
administração da 
Receita assumir 
uma postura 
de defesa da 
excelência do 

órgão.”

nador Renan Calheiros (PMDB/
AL), os sindicalistas expuseram 
igualmente os malefícios da ma-
téria e receberam como resposta 
do parlamentar o compromisso 
de uma conversa dele com as li-
deranças partidárias.  

Processo de votação

A falta de tempo para apre-
ciar a matéria tam-
bém foi decisiva 
para o resultado 
positivo. O sena-
dor Itamar Franco 
(PPS/MG) afirmou 
que o envio de 
Medidas Provisó-
rias sem tempo há-
bil para análise é 
“prática que acon-
tece no Senado e 

desmoraliza o Poder Legislativo”.
Na mesma linha, a senadora 

Marinor Brito (PSOL/PA) fez um 
apelo ao plenário. “Em nome de 
uma parte, pelo menos, da oposi-

Delarue com Gim Argello, que respondia pela liderança do governo 

ção, peço que mantenha coerên-
cia em relação às suas posições 
críticas às medidas provisórias e 
às formas como isso tem ocupa-
do o espaço no cenário político 
do Congresso Nacional; que nós 
tenhamos o espaço de tempo ne-
cessário para analisar a matéria”.

Todos os parlamentares con-
tatados pelo Sindifisco Nacional 
expressaram entendimento dos 
riscos inerentes à MP e manifesta-
ram apoio aos Auditores-Fiscais. 
Não por acaso, em diversas opor-
tunidades, os senadores citaram 
durante a discussão da matéria 
no plenário as conversas com a 
Classe. 

A DEN está se preparando 
agora para acompanhar o trâmite 
do PL a ser apresentado pelo Se-
nado e adianta que, assim como 
fez com a MP 507, não economi-
zará esforços para garantir a se-
gurança funcional dos Auditores-
-Fiscais e a excelência do trabalho 
da RFB.
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Nesse período de elabo-
ração da Declaração de 
Ajuste Anual de Impos-

to de Renda, é comum que al-
gumas dúvidas se sobressaiam 
entre os contribuintes. Este 
ano, um assunto tem ganhado 
destaque: os rendimentos rece-
bidos acumuladamente.

 O artigo 12 da Lei 7.713, 
de 1988, determina que os va-
lores percebidos acumulada-
mente deverão ser tributados, 
em sua totalidade, no mês de 
seu recebimento ou crédito, 
diminuídos de despesas com a 
ação judicial que garantiu esse 
recebimento, incluídos os gas-
tos pelo contribuinte com ad-
vogados, sem indenização.

Em síntese, isso significa 
que o montante recebido pelo 
contribuinte, no mês do seu 
recebimento ou crédito, será a 
referência para a incidência do 
imposto sobre a renda. Ou seja, 
todo o montante ao qual o con-
tribuinte tenha direito, ao longo 
de meses, que a fonte pagadora 
não adimpliu tempestivamente, 
estará sujeito à tributação em 

Novas regras para rendimentos

recebidos acumuladamente

“Essa matéria 
tem sido objeto 
de contestação 

em face dos 
prejuízos 

sofridos pelo 
contribuinte.”

um único mês, sob alíquota e 
base de cálculo referentes ao 
mês do recebimento ou crédi-
to, e não nos meses em que tais 
valores teriam sido recebidos se 
pagos à época devida.

Essa matéria tem sido ob-
jeto de contestação no Judi-
ciário em face dos prejuízos 
sofridos pelo contribuinte. Isso 
porque, ainda que não tenha 
dado causa e já 
tenha experimen-
tado um dano em 
face da demora 
na percepção de 
seu direito, vê-
-se novamente 
onerado, desta 
sorte pelas regras 
tributárias. 

Os efeitos 
tributários sobre 
esses valores recebidos tardia-
mente são base de cálculo e 
alíquota diferenciadas. Caso 
não tivesse ocorrido o lapso 
no recebimento ou crédito, ha-
veria possibilidade de isenção 
ou incidência de uma alíquota 
menor, se o parâmetro fosse o 

recebimento mês a mês e não 
integral em um único mês.

Os referidos litígios levados 
ao judiciário assentavam-se 
precipuamente sobre a afron-
ta a princípios limitadores do 
poder de tributar, quais sejam: 
capacidade contributiva, ao 
considerar uma base de cálculo 
maior que a real; e isonomia, 
ao tratar de forma diferenciada 
quem recebeu em tempo o va-
lor devido e aquele que teve de 
socorrer-se ao Judiciário para 
recebê-lo. 

Por tais razões, essen-
cialmente, o Judiciário tem se 
posicionado favoravelmente 
ao contribuinte, o que levou a 
Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional a editar o Ato Decla-
ratório PGFN nº 1/2009, atual-
mente com efeitos suspensos, 
em que autorizou seus procu-
radores a não recorrerem des-
sas decisões e, se já houvesse 
recursos interpostos, que deles 
desistissem. 

Ainda em função do referi-
do Ato, a RFB (Receita Federal 

do Brasil) dei-
xaria de lançar 
tributos sob tais 
argumentos. Nes-
se ponto, embora 
referenciado no 
Manual de Per-
guntas e Respos-
tas da RFB para 
o exercício de 
2010, não ocor-
reu qualquer re-

gulamentação para a aplicação 
do entendimento em processo 
administrativo que não decor-
ra do cumprimento de ação 
judicial. 

Paralelamente a isso, a Lei 
7.713, de 1998, recebeu novos 
dispositivos, o artigo 12-A e pa-

rágrafos, em face do disposto 
na Lei 12.350, de 20 de dezem-
bro de 2010, art. 44, resultado 
da conversão da Medida Pro-
visória 497, de 28 de julho de 
2010. Esse artigo dispõe sobre 
os rendimentos provenientes do 
trabalho ou de aposentadoria, 
pensão, transferência para a re-
serva remunerada ou reforma, 
pagos pela Previdência Social 
da União, dos Estados, do Dis-
trito Federal e dos Municípios, 
relativos a anos-calendários an-
teriores ao recebimento. 

Tais rendimentos serão 
tributados exclusivamente na 
fonte, no mês do recebimento 
ou crédito, em separado dos 
demais rendimentos recebidos 
no mês, utilizando-se tabela 
progressiva resultante da multi-
plicação da quantidade de me-
ses em que houve os rendimen-
tos pelos valores constantes da 
tabela progressiva mensal cor-
respondente ao mês do recebi-
mento ou crédito. 

Dessa feita, o novo dispo-
sitivo afastou a incidência do 
imposto sobre o montante dos 
valores recebidos em determi-
nado mês juntamente com ou-
tros ganhos, além de criar uma 
regra de transição para os perí-
odos de 1º de janeiro de 2010 
até a data da conversão da MP 
497. 

Infelizmente, o veto ao 
parágrafo 8º do artigo 12-A, 
que previa a aplicação dessas 
regras aos fatos geradores não 
alcançados pela decadência ou 
prescrição ainda fará com que 
muitos contribuintes tenham de 
recorrer ao Judiciário, além de 
criar consideráveis problemas 
administrativos para opera-
cionalizar essas decisões, nem 
sempre uniformes.
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Ação em prol de mais justiça social é tema de painel

Durante o Encontro Nacio-
nal de Auditores-Fiscais 
Aposentados e Pensionis-

tas, entre os dias 11 e 14 de abril, 
os participantes conheceram um 
pouco mais iniciativas e oportuni-
dades importantes para a atuação 
em atividades sociais. 

Um dos palestrantes do ter-
ceiro dia do evento foi o presi-
dente do Observatório Social de 
Maringá, Carlos Anselmo Corrêa. 
Também participaram desse pai-
nel Rogério Calil, diretor-adjunto 
de Defesa da Justiça Fiscal e da 
Seguridade Social, e a Auditora-
-Fiscal Helena Carmem Bressan, 
voluntária do Observatório de 
Maringá.  

A experiência dos observa-
tórios já foi tema de reportagens 
nas publicações do Sindicato em 
diversas oportunidades. Isso por-
que, além de uma boa ideia de 
ações em prol de uma sociedade 
mais justa, um dos fundadores e 
principais articuladores da enti-
dade pioneira deste tipo de ativi-
dade no Brasil é o Auditor-Fiscal 
Décio Rui Pialarissi.

Décio auxiliou na criação do 
Observatório Social de Maringá, 
em 2006, iniciando o que veio a 
ser o Observatório Social do Bra-

em Encontro Nacional

sil. Os observatórios são entida-
des sem fins lucrativos que atu-
am no auxílio à fiscalização do 
uso de recursos públicos. Essas 
organizações atuam, principal-
mente, no monitoramento de li-
citações, desde a publicação dos 
editais até o acompanhamento 
da entrega dos produtos ou ser-
viços. Os observatórios também 
desenvolvem programas, fomen-
tando a educação para a cidada-
nia fiscal, como forma de estimu-
lar novos hábitos e costumes no 
cidadão de todas as idades.

A própria definição da área 
de atuação dessas entidades de-
monstra a afinidade da inicia-
tiva com o conhecimento dos 
Auditores-Fiscais. O trabalho 
dessas entidades foi um dos te-
mas analisados durante as cinco 
edições das oficinas de Educação 
Fiscal promovidas pela Diretoria 
de Justiça Fiscal e Seguridade 
Social do Sindifisco Nacional no 
ano passado. 

Durante o ano de 2010, 
Auditores-Fiscais aposentados e 
ativos puderam participar de en-
contros sobre o assunto em Porto 
Alegre (RS), Juiz de Fora (MG), 
São José do Rio Preto (SP), 
Goiânia (GO) e Recife (PE). O 

projeto do Sindicato entra agora 
na sua segunda fase, que é a fi-
nalização das análises das ideias 
apresentadas nas oficinas para a 
formatação do modelo de atua-
ção do Sindifisco Nacional em 
prol de atividades relacionadas 
à educação fiscal. Entre as su-
gestões, está o incentivo à par-
ticipação dos Auditores-Fiscais, 
principalmente aposentados, em 
observatórios sociais. 

Dessa forma, a Diretoria 
de Assuntos de Aposentadoria 
e Pensões definiu como funda-
mental tratar desse tema du-
rante o Encontro Nacional. Isso 
porque o trabalho desenvolvido 
pelos observatórios sociais é uma 
forma importante de aproveita-
mento de todo o conhecimento 
acumulado pelos Auditores-
-Fiscais em anos de dedicação à 
RFB (Receita Federal do Brasil). 

Durante a atuação na fisca-
lização, os Auditores buscaram a 
arrecadação dos tributos e, ago-
ra, podem atuar na outra ponta: 
fiscalizando a correta aplicação 
dos recursos arrecadados, bem 
como atuando na conscientiza-
ção da sociedade sobre o papel 
social dos tributos. O Sindicato 
faz este trabalho também como 
um incentivo para que o apo-
sentado se insira como cidadão 
neste importante trabalho de 
voluntariado. 

De acordo com a diretora 
da pasta, Clotilde Guimarães, a 
participação dos aposentados 
nos observatórios pode ser uma 
forma eficiente e bastante visível 
para a sociedade de demons-
tração da consciência social da 
Classe. “Acredito que o traba-
lho dos Auditores-Fiscais nesse 
sentido estabelece uma parceria 
importante com a sociedade no 
sentido de evitar desvios de di-
nheiro público”, diz. 
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“Fronteira em Foco” conhece 

realidade em unidades na 1ª RF

A DEN (Diretoria Executiva 
Nacional) dá continuida-
de nesta edição ao relato 

das situações encontradas por 
diretores do Sindifisco Nacional 
durante visitas realizadas a uni-
dades da RFB (Receita Federal 
do Brasil) nas fronteiras do país. 
Depois de mostrar o estado de 
abandono em unidades da 2ª RF 
(Região Fiscal), agora é a vez de 
destacar as condições em algu-
mas unidades da 1ª RF (Região 
Fiscal), âmbito do projeto “Fron-
teira em Foco”. 

Seu objetivo é identificar 
in loco a realidade de unidades 
da RFB em áreas fronteiriças ou 
isoladas e, posteriormente, ela-
borar um dossiê a ser entregue 
à administração para as devidas 
providências. 

As visitas a Auditores-Fiscais 
lotados em unidades da 1ª RF fo-
ram iniciadas em outubro do ano 
passado. Na ocasião, um grupo 
de diretores esteve em Cáceres 
(MT) e Destacamento Corixa 
(MT), que faz parte da circunscri-

da RFB) local. O imóvel está 
em estado de conservação ra-
zoável, mas há elementos que 
necessitam de reparos urgentes. 
O forro do teto, por exemplo, 
apresenta sinais de infiltração e 
já desabou, parcialmente, sobre 
a mesa de uma Auditora-Fiscal. 
A ineficiência da rede de internet 
é outro problema verificado na 
localidade, principalmente, em 
dias de chuva.

A situação encontrada no 
posto de fiscalização Esdras, na 
divisa de Corumbá com a Bo-
lívia, foi motivo de grande pre-
ocupação dos sindicalistas. Os 
Auditores em serviço no posto 
relataram a situação de impotên-
cia diante das inúmeras facilida-
des apresentadas à atuação dos 
chamados “formigas”, aqueles 
que fazem o transporte de mer-
cadorias de forma ilegal através 
de rotas alternativas.

A falta de um grupo para 
agir na repressão de atos ilícitos, 
como o contrabando e a intro-
dução em território nacional de 

drogas e armas, na divisa entre 
Corumbá (MS) e a Bolívia, é 
uma das maiores preocupações. 
A localidade apresenta uma va-
riedade de rotas clandestinas por 
onde transitam cargas, muitas a 
menos de 200 metros do posto 
da RFB. 

Cinco Auditores atuam no 
posto. A falta de segurança é a 
principal reclamação. À noite, 
apenas um policial militar fica 
no local. A Polícia Federal e a 
Força de Segurança Nacional 
atuam apenas durante o dia. 
Não bastasse isso, a fiscalização 
fluvial é ausente. O trânsito é 
praticamente livre pelo rio Para-
guai – fronteira natural entre os 
dois países. De acordo com Au-
ditores na localidade, o rio acaba 
virando rota de carregamento de 
armas e drogas. Há também in-
formações sobre o transporte de 
contrabando por via aérea, em 
função da descoberta de aero-
portos clandestinos na região.  

Vale salientar que os direto-
res do Sindifisco também estive-
ram no porto seco do município, 
por onde circulam cerca de 300 
caminhões por dia. À época, o 
local estava passando por me-
lhorias estruturais, de responsa-
bilidade da permissionária.

Recentemente, em fevereiro 
deste ano, em Ponta Porã (MS), 
diretores também visitaram as 
instalações da Inspetoria da RFB 
no local e discutiram com os Au-
ditores-Fiscais problemas como 
a falta de efetivo, as condições 
de periculosidade e os proble-
mas prediais decorrentes de ins-
talações elétricas muito antigas. 
Os Auditores demonstram preo-
cupação com a criação de uma 
ACI (Área de Controle Integra-
do), devido a questões estrutu-
rais e operacionais do trabalho.

ção do município. Em dezembro 
de 2010, outro grupo visitou Co-
rumbá (MS) e instalações da RFB 
em Ponta Porã (MS). Mais recen-
temente, diretores avaliaram a 
estrutura disponível aos Audito-
res-Fiscais lno município sul-ma-
togrossense de Mundo Novo.

Em Cáceres e Destacamen-
to Corixa, a DEN testemunhou 
a falta de condições adequadas 
de segurança da instalação pre-
dial nas duas localidades. Em 
Cáceres, além da situação de in-
segurança, a estrutura do imóvel 
que abriga a unidade da RFB na 
localidade está com as paredes 
sem reboco e em visível estado 
de degradação, com rachaduras 
em diversos pontos do prédio. 
Em períodos de chuva, os Au-
ditores são submetidos a uma 
situação de insegurança maior, 
pois o local é invadido pela en-
xurrada, o que causa uma série 
de transtornos. 

Dois meses depois, em Co-
rumbá, os diretores conheceram 
a estrutura da IRF (Inspetoria 

Posto de fiscalização Esdras, na divisa de Corumbá (MS) com a Bolívia: situação de completo abandono
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ANÚNcio

Mundo Novo (MS)

durante as visitas feitas a unidades da RFB, os diretores do Sindifisco Nacional foram surpreendidos com a iRF (inspetoria da RFB) 
em Mundo Novo (MS). Ao contrário do encontrado em outras localidades visitadas até então, na unidade, a estrutura está em ótimo 
estado de conservação. Embora o inspetor local, Auditor-Fiscal isidoro José de oliveira, ainda demande um reforço no pessoal lotado na 
inspetoria, ele mesmo reconhece que, atualmente, a unidade está em situação privilegiada. 

A iRF/Mundo Novo funciona em uma área de mais de 25 mil metros quadrados, na divisa com a cidade de Salto del Guairá, no 
Paraguai. Atua, principalmente, como um posto terrestre de fiscalização. o pátio tem capacidade para abrigar cerca de 90 caminhões. 
o prédio que abriga as salas de trabalho dos Auditores-Fiscais, inaugurado em 2006, substituiu o pequeno imóvel que abrigava a fisca-
lização até então. 

As novas instalações estão bem cuidadas, mas já estão funcionando no limite. de acordo com o inspetor, a iRF está trabalhando 
agora para a ampliação da unidade, com a construção de um depósito de mercadorias e faixas extras para a passagem de veículos – 
atualmente, são apenas duas. todo dia, cerca de 2 mil carros e caminhões entram no Brasil por meio do posto de fronteira de Mundo 
Novo. Nos dias de pico, no entanto, esse volume chega a 8 mil. 

A fiscalização conta hoje com 11 Auditores-Fiscais, a maioria ingressou na RFB após o concurso de 2009. Segundo isidoro, porém, 
a unidade trabalharia de forma mais adequada e sem sobrecarga caso pudesse contar com 16 Auditores. Entre outros motivos para o 
reforço, está o funcionamento em tempo integral do trabalho de desembaraço de bagagem na unidade, implementado em maio de 2008. 
Para dar conta do serviço, a iRF/Mundo Novo recebe Auditores-Fiscais de outras unidades a cada 15 dias como reforço.

Apesar de dispor de instalações adequadas, a estrutura foi projetada para uma realidade de cinco anos atrás e já trabalhar no limite 
de sua capacidade, em virtude do aumento na movimentação de cargas e veículos de passeio. A expectativa é que a adequação da es-
trutura de trabalho demore cerca de três anos para ficar pronta.

Queda da MP 507: 
mais uma conquista 
do Sindifisco Nacional 
para o Auditor-Fiscal.

programa de 
integração e
valorização

Graças ao trabalho de Auditores-Fiscais junto a 
parlamentares, organizado pelo Sindifisco Nacional, 
conseguimos barrar a MP 507, que restringia o nosso 
trabalho no combate à corrupção e à sonegação fiscal.

Esta vitória é mais uma demonstração do poder da 
união dos Auditores-Fiscais e da dedicação incansável 
da DEN à defesa dos valores e do trabalho da Classe.
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Receita Federal do Brasil aposta na especialização

das unidades aduaneiras

600 declarações de importação 
diárias.  

O novo inspetor da Alfân-
dega é o Auditor-Fiscal João de 
Figueiredo Cruz. Ele já traba-
lhou por seis anos no Aeropor-
to Internacional 
de Cumbica, em 
Guarulhos, onde 
também exerceu 
o cargo de Inspe-
tor. Ele chefiará a 
primeira e única 
unidade da Re-
ceita Federal do 
Brasil inteiramen-
te dedicada ao 
Despacho Aduaneiro em zona 
secundária. 

Estrutura

Inspetoria e Alfândega di-
videm o mesmo prédio, situado 
na Avenida Celso Garcia 3580, 
no bairro de Tatuapé. Dos oito 

andares da edificação, dois fo-
ram cedidos para a nova unida-
de. As limitações de recursos foi 
o entrave que por muitos anos 
adiou a criação da alfândega. 

Segundo José Paulo, depois 
da última altera-
ção regimental da 
Receita Federal 
do Brasil, o su-
perintendente da 
RFB em São Pau-
lo, Auditor-Fiscal 
José Guilherme 
Antunes, deci-
diu não esperar 
mais a chegada 

de recursos para criar a unida-
de – fato que ocorreu sem que a 
inspetoria e a alfândega recebes-
sem reforço de pessoal em seus 
quadros. 

Segundo informações de 
José Paulo Balaguer e João de 
Figueiredo, no governo passa-

“Ao longo desse tempo, as 
atividades aduaneiras, cada vez 
mais, foram sendo recepcio-
nadas pela Inspetoria de São 
Paulo, de modo que a unidade 
começou a atingir um tamanho 
demasiadamente grande e, por 
isso, surgiu a necessidade de 
criar a Alfândega. Na verdade, 
a ideia foi separar a inspetoria, 
que permanece somente com 
a responsabilidade de fiscalizar 
in loco os importadores. Já a 
alfândega fica com a atribuição 
exclusiva de fazer o despacho 
aduaneiro”, explica José Paulo 
Balaguer.  

A Alfândega de São Paulo 
tem agora a atribuição de pro-
ceder ao despacho e ao controle 
aduaneiro nos oito portos secos 
localizados na região metropoli-
tana, além da responsabilidade 
pelas remessas postais transpor-
tadas pelos Correios. Trata-se de 

Depois de implantar a 
Demac (Delegacia de 
Maiores Contribuintes), 

inaugurada no fim de 2010, a 
RFB (Receita Federal do Brasil) 
concluiu o processo de espe-
cialização de suas unidades na 
capital paulista com a criação 
da Alfândega de São Paulo, ofi-
cialmente estabelecida no dia 
21 de fevereiro. O objetivo da 
administração com a criação da 
alfândega é especializar o traba-
lho para incrementar os resulta-
dos da fiscalização do comércio 
internacional.

A alfândega já nasceu gran-
de: é a quarta maior do país, 
atrás das unidades de Santos, 
Cumbica e Viracopos. Com seu 
funcionamento, fica comple-
to, em São Paulo, o quadro de 
unidades especializadas – Defis 
(Delegacia Especial de Fiscali-
zação), Deinf (Delegacia Espe-
cial de Instituição Financeira), 
Demac (Delegacia Especial de 
Maiores Contribuintes); Derat 
(Delegacia Especial de Adminis-
tração Tributária), Inspetoria de 
São Paulo e, agora, a Alfândega.

A Alfândega é fruto da ci-
são da Inspetoria da RFB de São 
Paulo. O projeto de criação tinha 
mais de dez anos. Desde 1997, 
com o Sicomex Importação, as 
atividades aduaneiras começa-
ram a migrar das zonas primá-
rias, portos e aeroportos, para as 
secundárias. No caso da cidade 
de São Paulo, há uma concen-
tração de 15 mil importadores, 
segundo o inspetor da Inspetoria 
da RFB em São Paulo, Auditor-
-Fiscal José Paulo Balaguer, que 
acompanhou todas as tratativas 
para criação da nova unidade. 

“No caso da 
cidade de  
São Paulo, 

há uma 
concentração 

de 15 mil 
importadores”

Auditor-Fiscal João de Figueiredo Cruz, inspetor da Alfândega de São Paulo, que funciona desde fevereiro
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Receita Federal do Brasil aposta na especialização

das unidades aduaneiras

do, o então secretário da RFB, 
Auditor-Fiscal Otacílio Carta-
xo, permitiu que cada Região 
Fiscal apresentasse propostas 
e estabeleceu que, desde que 
estas sugestões não acarretas-
sem aumentos de gastos ou de 
estrutura, a administração daria 
andamento. O novo secretário, 
Auditor-Fiscal Carlos Alberto 
Barreto, ratificou o compromis-
so de seu antecessor e deu “sinal 
verde” à criação da Alfândega. 

Com a imposição da admi-
nistração, a Inspetoria tem hoje 
125 servidores – entre eles, 65 
Auditores-Fiscais – e a alfânde-
ga tem 100 servidores, sendo 77 
Auditores. Segundo a chefia, há 
um estudo da Cogep (Coordena-
ção Geral de Gestão de Pessoas) 
indicando que, se houvesse uma 
redistribuição dos servidores da 
RFB, tanto a inspetoria quanto a 
alfândega deveriam ter o dobro 

de servidores. 

Sangue novo 

Apesar de o número de Au-
ditores-Fiscais ser deficitário, os 
servidores estão empenhados em 
atingir bons resultados na nova 
unidade. Auditora-Fiscal há sete 
meses, Isabel Juchem afirma que 
a criação da Alfândega era uma 
necessidade premente. 

“Era necessário criar uma 
unidade para atender a uma de-
manda que, principalmente aqui 
no estado de São Paulo, é muito 
grande, tendo em vista a impor-
tância econômica da cidade”, 
afirma a Auditora. 

Também novato na Casa, 
o Auditor-Fiscal Carlos Pantorelli 
pontua que a especialização do 
trabalho e dos servidores é fato 
de suma importância. “A especia-
lização trará ganhos em escala, 
tanto na fiscalização quanto no 

despacho aduaneiro”, resume.  
Dado ao gigantismo do tra-

balho antes exercido pela inspe-
toria, a cisão da unidade só trará 
ganhos à RFB e tenderá a dimi-
nuir o dilema entre controle e agi-
lidade, comum à área aduaneira. 
“O trabalho de separação de 600 
declarações por dia significa, a 
grosso modo, que diariamente 
600 empresas necessitam dos ser-
viços da unidade. Com sua espe-
cialização na área de despacho, a 
prestação de serviços ao usuário 
de comércio exterior será melhor 
executada. Vamos ter todo um 
corpo gerencial dedicado à essa 
atividade”, explica José Paulo.

De acordo com dados ofi-
ciais, a participação do estado de 
São Paulo no volume global de 
cargas internacionais varia entre 
40% e 46%, conforme o mês. A 
arrecadação do comércio inter-
nacional representa 7% do bolo 

de tributos federais no estado. 
O número de declarações 

de importações registradas em 
São Paulo teve um incremento 
de 26%, entre 2010 e 2009. No 
mesmo período, a variação em 
valor atingiu 36%. As novida-
des da legislação aduaneira e a 
especialização das unidades de 
São Paulo devem assegurar a 
trajetória de redução do tempo 
médio de despacho aduaneiro 
no estado, mesmo em contexto 
de forte expansão do comércio 
internacional. 

Com a Alfândega, a Ins-
petoria de São Paulo não terá a 
mesma preocupação em atender 
o usuário. Isso significa que seu 
corpo gerencial estará voltado a 
refinar os processos de programa-
ção e seleção de fiscalização, au-
mentar a produtividade da fiscali-
zação, lançar o crédito tributário e 
fomentar a presença fiscal. 

José Paulo Balaguer, da Inspetoria da RFB  Isabel Juchem, Auditora há sete meses Carlos Pantorelli, também novato na RFB  
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PLP 549/09
Projeto já tem relator esco-

lhido, é o deputado federal Pepe 
Vargas (PT/RS). O PLP (Projeto 
de Lei Complementar) 549/2009 
em questão está sendo aprecia-
do pela Comissão de Finanças e 
Tributação. A proposta congela 
por dez anos o salário dos servi-
dores públicos. No entendimento 
da DEN (Diretoria Executiva Na-
cional), a proposta coloca uma 
“mordaça financeira” no diálogo 
construtivo das mesas de nego-
ciação do serviço público.

Frente Parlamentar
O Fórum Fisco Nacional, que tem como um dos membros o 

Sindifisco Nacional, definiu o nome e a data de lançamento da Frente 
Parlamentar que está sendo criada para ampliar a atuação de entida-
des do Fisco na discussão sobre a Reforma Tributária no Congresso 
Nacional. O grupo será chamado de Frente Parlamentar Mista por 
uma Reforma Tributária Justa e o seu lançamento será 7 de junho, 
no Senado Federal.

IRPF 
Foi publicada, no dia 28 de 

março, a MP (Medida Provisó-
ria) 528/10, que corrige a tabela 
do IRPF (Imposto de Renda Pes-
soa Física) em 4,5% por ano, até 
2014. A correção foi uma luta 
das centrais sindicais, com base 
em estudo do Sindifisco Nacional 
demonstrando a defasagem da 
tabela. A correção, porém, ficou 
abaixo do que pediam as centrais 
(6,46%) e do que defende o Sin-
difisco Nacional, que não vê no 
valor de 4,5% a possibilidade de 
recuperar as perdas sofridas nos 
últimos anos.

Campanha Salarial
Durante reunião realizada em Belo Horizonte (MG), o CDS (Con-

selho de Delegados Sindicais) do Sindifisco Nacional aprovou a pauta 
reivindicatória da Campanha Salarial 2011 dos Auditores-Fiscais. O do-
cumento com todas as demandas acordadas pelos delegados poderá ser 
acessado no site do Sindicato, no link “Atividades Corporativas/Cam-
panha Salarial”. Vale lembrar que para visualizar o arquivo os filiados 
devem estar “logados” ao site do Sindicato.

Cooperação Técnica
O Sindifisco Nacional, o Ipea (Instituto de Pesquisa Econômi-

ca Aplicada) e o Dieese (Departamento Intersindical de Estatística e 
Estudos Socioeconômicos) fecharam, em março, um termo de co-
operação técnica. A iniciativa vai promover seminários, estudos e 
publicações sobre o sistema tributário brasileiro e proporcionar mais 
familiaridade à sociedade com os temas relativos à tributação.

Tutela antecipada
Os Auditores-Fiscais graduados em Administração não precisam 

mais pagar anuidade para o CFA (Conselho Federal de Administra-
ção) para exercer as atribuições de Auditor e podem pedir cancela-
mento da inscrição. É o que determina a tutela antecipada concedida 
pela Justiça em resposta à ação impetrada pelo Sindifisco Nacional 
na 16ª Vara da Justiça Federal do Distrito Federal. 

Seminário sobre Processo 
Administrativo Disciplinar.

02 e 03 de maio

Brasília (DF) 

programa de 
integração e
valorizaçãoInforme-se. Programe-se. Participe.


