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Depois da 1ª e 2ª RF (Re-
gião Fiscal), os diretores do Sin-
difisco Nacional percorreram di-
versas unidades da RFB (Receita 
Federal do Brasil) vinculadas 
à 9ª RF pelo projeto “Frontei-
ra em Foco”. A falta de pessoal 
nas localidades fronteiriças foi o 
principal problema constatado 
nos municípios de Guaíra, Santa 
Helena e Foz do Iguaçu. A in-
tenção do Sindifisco, ao lançar 

“Olho clínico do Auditor-Fiscal é 
fundamental para essa tarefa”.

O Sindifisco Nacional partici-
pou, em maio, do último debate do 
Ciclo de Conferências promovido 
pela CFT (Comissão de Finanças e 
Tributação) da Câmara dos Depu-
tados sobre a Reforma Tributária. 
O presidente da entidade, Pedro 
Delarue, aproveitou a oportunidade 
para dissecar a carga tributária bra-
sileira e elencou ainda alguns pon-
tos da proposta do Sindicato sobre o 
assunto, como a revogação da legis-
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Os filiados prejudicados com 
a edição da Portaria 427/10 devem 
encaminhar ao Sindicato a docu-
mentação referente aos processos 
administrativos pertinentes à Direto-
ria de Assuntos Jurídicos. O Sindi-
cato está analisando quais as provi-
dências cabíveis para evitar prejuízos 
inapropriados aos Auditores-Fiscais.

A norma reviu os efeitos da 
Portaria 304/09, que reenquadrava 
na carreira Auditores-Fiscais oriun-
dos da Previdência Social. Os efei-
tos da Portaria 427/10, no entan-
to, estavam sustados desde agosto 
de 2010, a pedido do Sindifisco 
Nacional. 

DEN em Ação

  Auditores continuam 
       fazendo raio-x das fronteiras 

o projeto, foi conhecer melhor 
as condições em que trabalham 
os Auditores-Fiscais e, a partir 
de então, produzir um diagnós-
tico que possa respaldar a ad-
ministração da Receita e todas 
as outras instâncias de governo 
envolvidas com o assunto a tra-
çar estratégias que revertam as 
deficiências encontradas pelos 
diretores do Sindicato. 
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tação sobre a distribuição de lucros 
e dividendos por PJ (Pessoas Jurí-
dicas); o fim de algumas isenções 
fiscais, como da taxação dos juros 
sobre capital próprio; e a previsão 
constitucional de progressividade 
para os impostos sobre propriedade.
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Pela primeira vez, Audi-
tores-Fiscais da (RFB) 
Receita Federal do Bra-

sil vão negociar com o governo 
pontos de uma campanha sala-
rial em conjunto com os delega-
dos da Polícia Federal. Durante 
as negociações de 2007/2008, 
experiência semelhante já havia 
ocorrido com Auditores-Fiscais 
do Trabalho, que novamente 
vão compor a mesma mesa de 
negociação. 

A decisão de empreender 
campanha salarial conjunta, já 
ratificada em Assembleia Nacio-
nal pela Classe, representa um 
grande avanço para as três carrei-
ras, na medida em que garantirá 
a equiparação do que for conce-
dido a Auditores e policiais fede-
rais dentro da pauta unificada.

Tal medida é fundamental 
para manter o que foi acordado 
com o Ministério do Planeja-
mento durante a realização do 
maior movimento reivindicató-
rio já realizado pela categoria (a 
greve de 2008), quando o gover-
no reconheceu que os Auditores 
mereciam estar no topo remune-
ratório do Poder Executivo, jun-
tamente com as demais carreiras 
típicas de Estado. 

Campanha Salarial 

As negociações da Campa-
nha Salarial 2011, adiadas por 
conta de um impasse inicial com 
o governo, já começaram. A 
primeira reunião, marcada para 
ocorrer em 18 de maio, acabou 
sendo adiada porque o Ministé-
rio do Planejamento se recusou 
juntar na mesma negociação, 
além de Auditores-Fiscais e poli-
ciais federais, os advogados pú-
blicos federais. 

O argumento do gover-
no foi que já havia uma mesa 
de negociação em andamento 
onde também poderia ter assen-
to a Unafe (União dos Advoga-
dos Públicos Federais do Brasil), 
que inicialmente estava no rol de 
entidades que implementariam 
campanha salarial conjunta com 
os Auditores-Fiscais. 

A questão já foi solucionada, 
já que, no fim de maio, o secre-
tário de Recursos Humanos do 
Ministério do Planejamento, Du-
vanier Paiva, informou ao pre-
sidente do Sindifisco Nacional, 
Pedro Delarue, aos representan-
tes da Unafe e às entidades que 
representam os delegados da Po-
lícia Federal que os advogados 
públicos deverão integrar a mesa 
de negociação da AGU (Advoca-

cia Geral da União). As demais 
entidades participarão de uma 
mesa que tratará dos interesses 
do Fisco e da Polícia Federal.

No dia 7 de junho, ocorreu 
a primeira audiência com Duva-
nier Paiva, e a diretora de Rela-
ções do Trabalho do Ministério 
do Planejamento, Marcela Tapa-
jós, para definir as duas primei-
ras reuniões para tratar de temas 
da campanha salarial. A primei-
ra está prevista para o fim de 
junho, para tratar de reestrutura-
ção salarial e adicional de fron-
teira. A segunda, agendada para 
o início de julho, para discutir a 
condução das leis orgânicas das 
entidades, que tramitam em di-
ferentes estágios e instâncias do 
Executivo e do Legislativo.

Nessa primeira reunião, as 
entidades expuseram os quatro 
pontos comuns de reivindica-
ção das entidades: o reajuste 
salarial, o encaminhamento das 
leis orgânicas em tramitação, o 
adicional para localidades inós-
pitas e o reforço das carreiras de 
apoio, que colaboram no auxílio 
das atividades laborais. A ideia 
é que, após negociados os pon-
tos comuns, o governo comece 
a tratar das questões específicas. 

2011

“A decisão de 
empreender 
campanha 
salarial conjunta, 
representa um 
grande avanço 
para as três 
carreiras.”
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Auditores prejudicados com Portaria 427/10 

devem enviar documentação

ANÚNCio

O Sindifisco Nacional soli-
cita aos filiados prejudi-
cados com a edição da 

Portaria 427/10 que encaminhem 
à Diretoria de Assuntos Jurídicos 
a documentação referente aos 
processos administrativos que tra-
tam dessa questão, a fim de que 
o Sindicato tome as providências 
cabíveis para evitar prejuízos ina-
propriados aos Auditores-Fiscais. 
Os documentos devem ser envia-
dos para o email juridico@sindi-
fisconacional.org.br. 

A referida norma reviu os 
efeitos da Portaria 304/09, que 
reenquadrava na carreira Audi-
tores-Fiscais oriundos da Previ-
dência Social. Os efeitos da Por-
taria 427/10, no entanto, estavam 

sustados desde agosto de 2010, 
a pedido do Sindifisco Nacional. 
Recentemente, a Cogep (Coor-
denação-Geral de Gestão de Pes-
soas) do Ministério da Fazenda 
reviu a suspensão solicitada pela 
entidade com base em parecer 
da PGFN (Procuradoria-Geral da 
Fazenda Nacional) no sentido da 
legalidade da Portaria 427/10.

A mudança provocada pela 
edição da norma mais recente 
pode implicar prejuízos financei-
ros a alguns Auditores-Fiscais em 
função de valores pagos no perí-
odo compreendido entre a publi-
cação das medidas. O Sindicato 
entende que esses Auditores não 
podem ser penalizados com a 
devolução da quantia, já que ela 

foi recebida de boa-fé. O enten-
dimento encontra respaldo tam-
bém nos termos dos enunciados 
das Súmulas 106/TCU (Tribunal 
de Contas da União) e 34/AGU 
(Advocacia-Geral da União). 

Recentemente, o primeiro 
vice-presidente do Sindifisco Na-
cional, Lupércio Montenegro, e 
os diretores Gilberto Magalhães 
(Financeiro) e Sebastião Braz 
(Assuntos Jurídicos) se reuniram 
com a coordenadora-geral da 
Cogep, Cristina Calvet Guima-
rães, para tratar dos possíveis 
efeitos negativos da decisão da 
PGFN em considerar a legalida-
de da Portaria 427/10, referente 
às progressões funcionais dos 
Auditores-Fiscais.

Diferente dos outros planos do mercado, o Unafisco Saúde, por ter 
uma gestão direcionada para as necessidades dos Auditores Fiscais e 
suas famílias, tem altos índices de satisfação no atendimento. 
Comprovado através de pesquisas, o plano possui 95% de respostas 
aos questionamentos dos beneficiários em menos de 24 horas.

Para saber mais sobre os planos , acesse
www.unafiscosaude.org.br ou entre em contato
pelo telefone (061) 2103-5204

No dia

1 a 2 dias

Até 3 dias

Acima de 5 dias

95%
4%

0% 1%

95% das respostas ocorrem no mesmo dia.

No fale conosco do Unafisco Saúde
você não fala com as paredes.
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po de serviço como componente 
da remuneração das carreiras 
exclusivas de Estado; e a última 
eleva a remuneração das carrei-
ras da AGU (Advocacia Geral da 
União) e Procuradorias dos Es-
tados e do Distrito Federal para 
90,25% do subsídio dos minis-
tros do STF (Supremo Tribunal 
Federal). 

O Sindifisco Nacional tem 
se empenhado junto aos parla-
mentares para garantir a aprova-
ção dessas propostas. Acerca da 
PEC 443, o Sindicato, por meio 

da diretoria, tem 
percorrido os cor-
redores do Con-
gresso Nacional 
fazendo um traba-
lho de convenci-
mento para que os 
Auditores-Fiscais 
sejam incluídos na 
proposta. 

A relevância 
do trabalho da diretoria foi de-
monstrada no dia 15 de março, 
data em que o PLV (Projeto de 
Lei de Conversão) 4/2011, pro-
veniente da MP 507/10, que 
estabelecia punição ao acesso 
a dados fiscais sem motivação 
funcional, perdeu sua validade 
ao ser apreciada no Senado Fe-
deral. Nas semanas que antece-
deram a votação da matéria, a 
diretoria realizou diversas ações 
junto aos senadores com o ob-
jetivo de convencê-los de que a 
medida comprometia a fiscaliza-
ção, favorecia os sonegadores e 
prejudicava a sociedade. 

É importante ressaltar que 
o presidente do Sindifisco Na-
cional, Pedro Delaure, o primei-
ro vice-presidente e o segundo 
vice-presidente, Lupércio Mon-
tenegro e Sérgio Aurélio Velozo 
Diniz, também tiveram várias 

Diretoria trabalha pela Classe no 

Congresso Nacional

reuniões com os líderes partidá-
rios para esclarecer sobre os ma-
lefícios da MP. 

Vale destacar que o traba-
lho da diretoria acontece com a 
participação de um grupo de Au-
ditores-Fiscais vindos de todos 
os cantos do país. “O trabalho 
do grupo é a mola propulsora da 
diretoria”, resume o diretor João 
Santos. 

Oficina Parlamentar 

Em 2010, a diretoria reali-
zou três oficinas sobre o processo 
legislativo. Os encontros aconte-
ceram nas cidades de Belo Hori-
zonte (MG), Cuiabá (MT) e Porto 
Alegre (RS). Em 2008, quando o 
projeto de oficinas parlamenta-
res foi iniciado, foram realizadas 
duas oficinas em Brasília. Em 
2009, os Auditores-Fiscais pude-
ram participar do curso em Reci-
fe (PE) e São Paulo (SP). 

As oficinas são ministradas 
no formato de minicursos com 
o intuito de “formar” Auditores 
para auxiliar no trabalho da di-
retoria no Congresso Nacional. 
Ao todo, 231 Auditores-Fiscais 
já participaram das oficinas e 20 
vêm regularmente a Brasília para 
trabalhar junto à diretoria. 

Na avaliação de João San-
tos, o trabalho da diretoria está 
na direção certa e em confor-

midade com o compromisso 
assumido durante a campanha 
eleitoral. Ele acrescenta ainda 
que é possível incrementar as 
atividades. “É necessário que a 
diretoria faça um trabalho junto 
às bases para demonstrar que 
cada Delegacia Sindical pode 
contatar os parlamentares de seu 
estado e demonstrar a eles que 
temos um Sindicato forte”, diz 
João Santos.

Balanço geral 

Ao avaliarem o trabalho 
realizado até agora, os diretores 
destacam, além da derrubada da 
MP 507/10, o papel da diretoria 
pela aprovação das PEC 555/06, 
270/07 e 210/08 nas Comissões 
Especiais. As três matérias es-
tão prontas para votação em 
plenário. 

Outro destaque foi o lan-
çamento no Senado Federal 
do Cetap (Centro de Estudos 
Tributários, Aduaneiros e Previ-
denciários) e do CAP (Canal de 
Atendimento ao Parlamentar), 
que estão abrigados no portal 
www.cetap.sindifisconacional.
org.br. A ferramenta foi posta 
em funcionamento no início de 
abril e tem por objetivo prestar 
assessoria aos parlamentares em 
assuntos relacionados a tributos, 
Aduana e Previdência Social.

“Vale destacar 
que o trabalho 

da diretoria 
acontece com a 
participação de 
um grupo de 
Auditores”

A Diretoria de Assuntos 
Parlamentares, que está 
sob a responsabilida-

de dos diretores João Santos e 
Geraldo Secundino, tem como 
missão interagir com o Congres-
so Nacional (Senado e Câmara 
dos Deputados) a fim de garantir 
a aprovação ou a rejeição das 
matérias que tramitam nas casas 
legislativas segundo os anseios 
dos Auditores-Fiscais. Nesta 
edição, o jornal Integração deli-
neará o trabalho da diretoria e 
relembrará também conquistas 
importantes para 
a Classe, que fo-
ram alcançadas 
graças ao traba-
lho junto ao par-
lamento, como a 
derrubada da MP 
(Medida Provisó-
ria) 507/10, no 
dia 15 de março. 

Este ano, 
com a abertura dos trabalhos 
legislativos, as tarefas da direto-
ria se avolumaram. É elevado o 
número de proposições que se 
referem diretamente à atividade 
dos Auditores-Fiscais ou dizem 
respeito a direitos que precisam 
ser conquistados e outros que 
devem ser garantidos. Estão em 
trâmite, por exemplo, as PEC 
(Propostas de Emenda à Cons-
tituição) 555/06, a 270/07, a 
210/08 e a 443/09. 

A primeira proposta estabe-
lece a revogação da contribuição 
sobre os proventos de servidores 
aposentados e seus pensionistas; 
a segunda busca resgatar para os 
servidores públicos aposentados 
por invalidez, ou para aqueles 
que vierem a se aposentar, o di-
reito aos proventos integrais com 
plena paridade; a terceira visa a 
restabelecer o adicional por tem-



Em defesa do concurso 
público e do cumprimento 

da Constituição Federal.

O Sindifisco segue na luta para manter a integridade do cargo de Auditor-Fiscal e 
combater por todos os meios lícitos qualquer tentativa de burla ao princípio 
constitucional do concurso público

ADIN 4616  - Pelo reconhecimento da carreira de Auditor-Fiscal 
da Receita Federal do Brasil
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“Olho clínico do Auditor-Fiscal é

Ariovaldo Costa Paulo 

o observatório com certo receio. 
Mas quando ele vê a presença 
de um Auditor, da Justiça Fede-
ral, Estadual – ou seja, de pesso-
as qualificadas que atuam nesse 
processo – ele começa a respei-
tar, porque são pessoas que en-
tendem do que estão tratando. 
Quando a gente apresenta um 
número baseado simplesmente 
no “achismo” fica complicado, 
mas quando se apresenta um 
número e se tem por trás pessoas 
como os Auditores da Receita a 
percepção muda.

Integração – Sem contar que 
essa é uma função especializa-
da em tributos, fiscalização e 
que, intimamente, está ligada 
ao assunto, não é?
Ariovaldo Costa – É o que 
costumamos dizer: o olho clínico 
do Auditor-Fiscal é fundamental 
para essa tarefa. O primeiro caso 
que ocorreu com uma licitação 
errada no nosso município foi 
uma Auditora que conseguiu 
detectar. O caso foi de uma nota 
fiscal em que a licitação foi feita 
para um remédio que ganhou 
por valor determinado, mas que 
apresentou outro na nota fiscal, 
com um ‘zero’ a mais. Ou seja, 
um superfaturamento de mil por 
cento. Isso ocorreu três vezes, em 
três licitações seguidas, e a gente 
pensou que pudesse ser um erro 
de digitação. Só que, ao verifi-
car, descobrimos que era o em-
penho da prefeitura que passava 
para a empresa que ganhava a 
licitação com um zero a menos. 
Então, a Auditora conseguiu 
com que esse recurso fosse de-
volvido para o município.

fundamental para essa tarefa”

maior parte dos gastos públi-
cos. A segunda maior causa diz 
respeito ao dinheiro para pagar 
pessoal. A partir daí, a gente per-
cebeu que o equivalente a 30% 
das licitações dariam para ser re-
tidas em recursos dentro do mu-
nicípio, com mais construção de 
escolas, saúde, casas populares, 
asfalto etc.

Integração – O resultado dos 
observatórios é bastante po-
sitivo e isso se evidencia pelo 
número de entidades parcei-
ras. Como é que os Auditores-
-Fiscais e o Sindifisco Nacional 
podem contribuir de uma ma-
neira mais efetiva para ajudar 
a ampliar cada vez mais esses 
canais de controle dos gastos 
públicos e aumentar as discus-
sões na sociedade?
Ariovaldo Costa – O apoio 
institucional do Sindicato é 
fundamental. A presença do 
Auditor-Fiscal dentro de um ob-
servatório dá um respaldo mui-
to grande para a entidade, traz 
uma imagem muito positiva, 
porque o político, às vezes, olha 

N
atural do município paranaense de Terra Boa (PR), o presi-
dente da Rede de Observatórios Sociais do Brasil, Arioval-
do Costa Paulo, conduziu um dos temas mais instigantes e 
motivadores do I ENAP (Encontro Nacional dos Auditores-

-Fiscais Aposentados e Pensionistas da Receita Federal do Brasil), ocor-
rido em maio: a presença do Auditor-Fiscal nos observatórios sociais 
e a busca pela justiça social. Presidente do 1º Observatório Social em 
Maringá, gestão 2006/2010, ele falou sobre o projeto que recebeu da 
ONU (Organização das Nações Unidas), em 2009, o título de “Melhor 
iniciativa de tecnologia social da América Latina e Caribe”. Em entre-
vista à equipe do jornal Integração, o técnico em saúde e empresário do 
ramo de distribuição, falou sobre como o Auditor-Fiscal pode contribuir 
para fazer o controle dos gastos públicos junto à sociedade.

Integração – Como surgiu a 
ideia de criar um observatório 
social e qual foi a primeira rea-
lidade que vocês vivenciaram a 
partir daí?
Ariovaldo Costa – A vontade 
existia de vários movimentos na-
cionais em diversos municípios. 
E com o tempo as pessoas, as 
entidades de conceito na socie-
dade – como a Receita Federal 
do Brasil, as receitas estaduais, 
as universidades e outras – se 
uniram em prol de um movi-
mento em que pudéssemos reter 
os recursos desviados em tempo 
real. A necessidade de mudar 
esse quadro surgiu ao ligarmos 
a televisão e vermos estampados 
escândalos, desvios públicos e 
casos de dinheiro que nunca vol-
tou, como no episódio da nossa 
cidade [Maringá], em que houve 
um desvio de mais de R$ 100 
milhões que não retornaram aos 
cofres públicos até hoje. Então, 
com esse movimento, as pessoas 
se perguntavam como agir em 
tempo real. Foi a partir daí que 
começou um trabalho junto às 
licitações, que são a origem da 

“Observatórios 
municipais 
somam mais 
de 50 em dez 
estados de todo 
o país. Criamos 
uma rede que 
compartilha 
informações 
com todos os 
observatórios”
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“Olho clínico do Auditor-Fiscal é

Ariovaldo Costa Paulo 

fundamental para essa tarefa”
Integração – Como é que o Au-
ditor, aposentado ou na ativa, 
pode entrar em contato com os 
observatórios para atuar como 
voluntário e onde os municí-
pios podem obter informações 
para iniciar um trabalho como 
esse junto a sua comunidade?
Ariovaldo Costa – Hoje, os 
observatórios municipais so-
mam mais de 50 em dez estados 
de todo o país. Criamos uma 
rede que compartilha informa-
ções com todos os observatórios 
e gerencia essas informações. 
A rede ajuda a criar e a instalar 
observatórios desde o seu início. 
Criamos um manual de como 
instalar um observatório, passo-
-a-passo, e disponibilizamos gra-
tuitamente para quem quiser, 
desde que preencha os requisi-
tos, como não ser partidário po-
lítico, por exemplo. O endereço 
para acessar as informações é o 
http://www.observatoriosocial-
dobrasil.org.br. 

Integração – O senhor poderia 
falar sobre a percepção dos 
voluntários acerca da realida-
de nos municípios a partir da 
implantação de observatório. 
A experiência comprova o au-
mento do interesse do cida-
dão na fiscalização dos gastos 
públicos?
Ariovaldo Costa – Normal-
mente, a sociedade pensa que 
só quem paga o tributo é o em-
presário. Mas quem paga o tri-
buto somos todos nós, mas nem 
todos entendem bem. A partir 
do momento em que a socie-
dade começa a entender a for-
mação do custo de um produto, 

ela começa a agir de outra for-
ma, começa a exigir, pois passa 
a entender que, quando vai ao 
supermercado, 30% daquilo é 
tributo, do qual nem o mendigo 
escapa da cobrança no Brasil. 
Só para se ter uma ideia, em 
Maringá, sugerimos aos candi-
datos a prefeito que montassem 
uma proposta de transparên-
cia, caso fossem eleitos. E nós 
pedimos, nesse compromisso 
com a sociedade, que todas as 
informações estivessem dispo-
nibilizadas na internet. Hoje, na 
nossa cidade, disponibilizamos 
o estoque de mercadorias, do 
valor que se paga. Quer dizer, 
a dona de casa consegue iden-
tificar, de casa, o preço do pro-
duto de limpeza que a prefeitura 
pagou. Saber se o preço está de 
acordo com o praticado no mer-
cado ou não. E nós até recebe-
mos ligações de consumidores, 
cidadãos que questionam o pre-
ço pago pela prefeitura. Então, a 
conscientização da sociedade é 
fundamental para que haja essa 
economia dentro do município.

Integração – Esse desempenho 
dos observatórios recebeu, in-
clusive, reconhecimento inter-
nacional, não foi?
Ariovaldo Costa – Nós fo-
mos fazer defesa na Guatemala 
do “case” Observatório Social 
e concorremos com 30 outros 
projetos filantrópicos em 2009. 
Defendemos a teoria de que não 
precisamos fazer filantropia se o 
Estado aplicar corretamente os 
recursos. E foi um “case” que a 
ONU deu primeiro lugar como 
inovação social. 
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Auditores fazem raio-x das 

fronteiras do Paraná

co Nacional visitaram três locali-
dades fronteiriças no estado do 
Paraná para avaliar a situação 
dos Auditores-Fiscais lotados nas 
unidades instaladas em Guaíra, 
Santa Helena e Foz do Iguaçu. 
A falta de pessoal foi o principal 
problema constatado no estado. 

A situação encontrada no 
Porto Lacustre de Guaíra é bas-
tante precária. À época, os cinco 
Auditores lotados na unidade, 
que recebe carga e passageiros 
trazidos pelas balsas que ligam 
o município paranaense à ci-

dade de Salto Del Guayrá, no 
Paraguai, trabalham em uma 
estrutura em péssimo estado de 
conservação. 

O imóvel, de responsabili-
dade da prefeitura local, apre-
senta goteiras e mofo, além de 
banheiros com problemas de va-
zamentos. A segurança na uni-
dade é precária. Não há câmeras 
de segurança, e a prefeitura dis-
ponibilizou apenas um vigilante 
para guardar a unidade, que 
abriga um estacionamento com 
capacidade para cerca de 140 
caminhões. É comum o registro 
de furtos a caminhões no local. 

O porto faz divisa com um 
terreno desocupado de pro-
priedade da Marinha do Brasil 
e com uma reserva indígena. A 
única separação entre as áreas é 
uma fina e baixa cerca de arame, 
visivelmente insuficiente para o 
propósito de resguardar o local. 

As falhas de segurança colo-
cam em risco não só automóveis 
e condutores, mas a integridade 
das mercadorias e dos procedi-
mentos aduaneiros. Vale salien-
tar que a região é utilizada como 
rota para o tráfego de drogas e 
de armas.

Atualmente, o porto recebe 
entre 50 e 60 caminhões por dia. 
As condições das vias de circu-
lação dos caminhões dentro do 
recinto alfandegado também são 
péssimas. Não há asfalto, os Au-
ditores trabalham ou com muito 
pó, nos dias de sol, ou com mui-
ta lama, nos dias de chuva.

Na Inspetoria local, onde 
atuam cinco Auditores-Fiscais, 
apesar da fachada bastante cas-
tigada, o imóvel está muito bem 
conservado em seu interior. 

cer melhor as condições em que 
trabalham os Auditores-Fiscais 
e, a partir de então, produzir um 
diagnóstico que possa respaldar 
a administração da Receita e 
todas as outras instâncias de go-
verno interessadas no assunto a 
estabelecer estratégias que rever-
tam as deficiências encontradas 
na maioria dos locais visitados 
pelos diretores do Sindicato. 

Falta de pessoal 

Durante o mês de fevereiro 
de 2011, os diretores do Sindifis-

No Porto Lacustre de Guaíra, goteira, mofo e banheiros com problemas de vazamento

Após visitar grande par-
te das unidades da RFB 
(Receita Federal do Bra-

sil) na 1ª e 2ª RF (Região Fiscal) 
pelo projeto “Fronteira em Foco” 
em 2010, os diretores do Sindi-
fisco Nacional percorreram este 
ano outras centenas de quilô-
metros nas fronteiras brasileiras 
para cumprir o calendário pro-
gramado e traçar a realidade nas 
áreas estratégicas para a segu-
rança do país na 9ª RF.

A intenção do Sindifisco, 
ao lançar o projeto, foi conhe-

Porto faz divisa com terre-
no da Marinha e com re-
serva indígena
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Auditores fazem raio-x das 

fronteiras do Paraná

Santa Helena

Localizada a cerca de 100 
quilômetros de Foz do Iguaçu, 
Santa Helena é também impor-
tante ponto de entrada alfande-
gada de mercadoria provenien-
te do Paraguai.

As importações paraguaias 
chegam à localidade por meio 
fluvial, em balsas sobre o Lago 
Itaipu. No porto, há uma uni-
dade de Aduana integrada en-
tre os dois países. A estrutura 
disponível no local é bastante 
adequada, com amplo espaço 
para estacionamento dos cami-
nhões de carga e salas refrige-
radas para o trabalho. 

O prédio – que, a exem-
plo de Guaíra, também é ad-
ministrado pela prefeitura local 
– está em ótimo estado. Há 
necessidade de cobertura para 
vistoria de carga e uma rampa 
para a checagem da parte infe-

rior dos veículos. 
Na época da visita da 

DEN, dois Auditores estavam 
à disposição para o serviço no 
porto, que recebeu no ano pas-
sado cerca de 300 mil tonela-
das de mercadoria. Em épocas 
de pico, a unidade fica respon-
sável pelo desembaraço de 150 
a 200 caminhões por dia. O 
volume de trabalho acaba so-
brecarregando os Auditores e 
provocando longas jornadas de 
trabalho. 

Há apenas mais um Au-
ditor-Fiscal no município: 
o inspetor Orlando Kunio 
Onishi, responsável pela IRF/
Santa Helena. O prédio da 
Inspetoria local está em boas 
condições.

Foz do Iguaçu

Em Foz do Iguaçu, a estru-
tura física disponível em qual-
quer das unidades está bem 
próxima da necessária para o 
desenvolvimento adequado 
do trabalho de fiscalização dos 
Auditores-Fiscais. No entanto, 
a localidade sofre com a fal-
ta de pessoal para o serviço, 
principalmente no que diz res-
peito a servidores com funções 
auxiliares.

A falta de pessoal acaba 
por sobrecarregar a equipe de 
seis Auditores-Fiscais lotados 
na Aduana da PIA (Ponte In-
ternacional da Amizade), pro-
vocando jornadas, por vezes, 
excessivamente longas.

Na Eadi (Estação Adu-
aneira Interior) Sul, onde 15 
Auditores-Fiscais estão lotados, 
a estrutura é bastante adequa-
da. Um problema relatado pela 
equipe foi a inadequação dos 
sistemas da RFB para o volume 
de trabalho. 

A queixa é que os progra-
mas são excessivamente lentos 
e têm tornado o trabalho de-
morado – o que é um trans-
torno para todos os envolvidos 
no processo de desembaraço 
das cargas trazidas pelos cami-
nhões à unidade.

A DRF (Delegacia da RFB) 
em Foz também tem estrutu-
ra satisfatória. A unidade está 
abrigada em um amplo imóvel, 
e o problema principal verifica-
do durante a visita também foi 
a falta de servidores auxiliares.

Novas visitas 

No início de 2011, os Au-
ditores percorreram oito muni-
cípios gaúchos. Os resultados 
serão divulgados na próxima 
edição do jornal Integração. 
A síntese desse e de outros 
trabalhos, realizados entre ou-
tubro de 2010 e março deste 
ano, está sendo reunida em um 
dossiê que detalha as especi-
ficidades de cada local. O do-
cumento será posteriormente 
encaminhado para a adminis-
tração da Receita. A expectati-
va é de que, com essa medida, 
sejam garantidas as condições 
necessárias para o adequado 
desenvolvimento da atividade 
laboral das autoridades fiscais.

Em Foz, estrutura disponível nas unidades está próxima do ideal

Na Ponte da Amizade, a 
falta de pessoal sobrecar-
rega Auditores
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Há algum tempo, a DRF 
(Delegacia da Receita 
Federal) de Goiânia ini-

ciou um movimento no sentido 
de obrigar os contribuintes que 
recebem incentivos fiscais nas 
esferas municipal, estadual e 
federal a não somente compro-
varem a regularidade fiscal, prin-
cipalmente a previdenciária, no 
momento da obtenção inicial do 
benefício, mas também a garan-
tir sua manutenção durante todo 
o período de sua fruição. 

A iniciativa se deu a partir 
de uma constatação do grupo 
especializado em grandes contri-
buintes que, em 2008, observou 
uma grande quantidade de em-
presas que gozavam de benefí-
cios fiscais e, ao mesmo tempo, 
estavam inadimplentes com suas 
obrigações previdenciárias. De 
acordo com a DRF, entre 10 e 20 
mil empresas de médio e grande 
porte recebem esses benefícios 
no país.

A proposição sofreu forte 
questionamento por parte de 
empresários de todo o país para 
combater esse entendimento, o 
qual chegou a ser questionado 
nos órgãos centrais da RFB (Re-
ceita Federal do Brasil). Somen-
te agora, após muitas marchas e 
contramarchas, o assunto rece-
beu uma decisão formal e final 
por parte da Procuradoria-Geral 
da Fazenda Nacional, por meio 
do Parecer PGFN/CAT 353/2011, 
de 10 de Março de 2011.

Esse parecer foi emitido em 
resposta à Nota Técnica Cosit 
22, de 22 de outubro de 2010, 
que traz indagações acerca da 
regularidade fiscal no ato da 
contratação e durante a exe-
cução do contrato; e no ato da 
concessão e durante a fruição de 
benefícios. 

Iniciativa da DRF/Goiânia cria precedente para moralizar 

relação público-privada
O contribuinte que se be-

neficia de programas de incenti-
vos fiscais ou que contrata com 
a administração pública deve 
comprovar a inexistência de dé-
bito mediante a CND (Certidão 
Negativa de Débito) e manter 
a regularidade da quitação dos 
débitos previdenciários durante 
a fruição dos benefícios ou du-
rante a validade do contrato. Isso 
porque o artigo 195, § 3º, da 
Constituição Federal veda à pes-
soa jurídica em débito com a Se-
guridade Social a percepção de 
benefícios fiscais e a contratação 
com a administração pública. 

A CND deve ser exigida em 
ambos os casos e a regularidade 
deve ser comprovada e mantida 
durante o período contratual, 
conforme determinam os artigos 
47, inciso I, a, da Lei 8.212/90 
e o artigo 55 da 8.666/93. O 
incentivo ou benefício fiscal so-
mente pode existir mediante Lei 
Complementar que regulamente 
o tema, de acordo com o ar-
tigo 150, § 6º da Constituição 
Federal. 

O parecer também confir-
ma que as empresas beneficiá-
rias de um contrato com a ad-

ministração pública ou de um 
programa de benefícios fiscais 
devem guardar solidariedade 
com o órgão público ou com a 
concedente de um serviço pú-
blico, e não juntamente com o 
respectivo gestor público. A Lei 
8.212/90 veda a extensão da 
solidariedade ao gestor, uma 
vez que a responsabilidade é 
para os contratantes e o gestor 
público não figura como uma 
das partes no contrato.

É possível, também de acor-
do com a Lei 8.212/90, aplicar 
multa ao gestor público que afas-
tar a exigência de comprovação 
de quitação dos débitos relativos 
à seguridade social, sem prejuízo 
de ações administrativas, civis 
e penais pertinentes. A mul-
ta caberá, inclusive, ao órgão 
público que adotar o mesmo 
procedimento.

Caberá à autoridade com-
petente que verificou a improbi-
dade – qual seja, a concessão de 
benefícios fiscais sem exigência 
da inexistência de débitos junto 
à Fazenda Pública – a responsa-
bilidade de determinar a apura-
ção imediata dos fatos. 

Nas situações em que não 

houver servidor federal envol-
vido, a autoridade competente 
poderá representar ao Ministério 
Público, caso ele não o tenha 
feito de ofício. Apenas o ato de 
concessão do benefício fiscal, 
sem a devida prova de regula-
ridade necessária ao seu recebi-
mento, já é suficiente para carac-
terizar o ato de improbidade. 

Assim, por meio deste pa-
recer e tomando por base o ar-
tigo 195, § 3º, da Constituição 
Federal, a Procuradoria-Geral 
da Fazenda Nacional pôs fim a 
diversos questionamentos a esse 
respeito, trazendo à atuação fis-
cal mais uma regra que ressalta 
a necessidade de completa lisura 
nas relações da iniciativa priva-
da com a administração pública 
nos níveis federal, estadual e 
municipal. 

Devedores da Fazenda 
Pública, principalmente da Se-
guridade Social, não poderão 
continuar a contratar com a 
administração nem a usufruir 
de benefícios fiscais. O parecer 
exarado pela PGFN é um ato de 
bom senso que ressalta a neces-
sidade de moralidade nas rela-
ções público-privadas.
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Sindicato publica nova versão de cartilha com

se regime. A partir daí, faz um 
apanhado das mais diferentes si-
tuações para efeitos de aposen-
tadoria a que estão submetidos 
os Auditores-Fiscais, em virtude 
das regras impostas pelas Emen-
das Constitucionais 20, 41 e 47. 

Além de pequenos ajustes 
feitos no texto inicialmente pu-
blicado em 2009, a Diretoria de 
Assuntos de Aposentadoria e 
Pensões dedicou, na nova ver-
são, um capítulo para tratar do 
Regime de Previdência Comple-
mentar do Servidor Público, cuja 
criação é objeto de dois projetos 
que tramitam no Congresso Na-
cional – o PL (Projeto de Lei) 
1992/07 e o PLP (Projeto de Lei 
Complementar) 466/09. Esse 
tema é certamente o diferencial 
marcante entre a primeira e a se-
gunda versão do guia.

A nova cartilha detalha que 
o Sindifisco Nacional se posi-
ciona pela rejeição de qualquer 
proposta que sugira a criação de 
uma Previdência Complementar 
para os servidores públicos, em 
função de tal iniciativa fragilizar 
o serviço público e a própria so-

regras de aposentadoria
ciedade brasileira. Isso porque, 
além das inúmeras regras vigen-
tes, a implantação da Previdên-
cia Complementar criará quatro 
regimes diferentes de aposenta-
doria para os servidores públicos 
(ver quadro).

O guia também explica que 
a adesão ao Regime de Pre-
vidência Complementar, caso 
aprovado, será optativa para os 
Auditores-Fiscais que tenham in-
gressado no serviço público até 
o dia anterior à data de início 
de funcionamento da Funpresp 
(Fundação de Previdência Com-
plementar do Servidor Público 
Federal) e obrigatória para os 
Auditores-Fiscais que ingressa-
rem no serviço público a partir 
dessa data. A Funpresp será a 
entidade fechada responsável 
por administrar e executar o 
plano de benefícios de caráter 
previdenciário.

Com essas informações 
acrescidas ao guia, a intenção do 
Sindifisco Nacional é fazer um 
alerta aos Auditores-Fiscais acer-
ca da nocividade da proposta de 
criar a Previdência Complemen-

tar. É também uma forma de 
chamar a atenção da Classe 
para a relevância de garan-
tir uma intensa mobilização 
contra a aprovação dos pro-
jetos que tratam do assunto.

Assim como ocorreu 
quando o Sindicato publi-
cou a primeira edição da 
cartilha, a Diretoria de As-
suntos de Aposentadoria 
e Pensões espera que essa 
nova versão auxilie de for-
ma decisiva os Auditores 
que estão planejando se 
aposentar, e permita ue es-
colham, com segurança, a 
situação mais apropriada 
para sua aposentadoria.

Após dois anos do lan-
çamento da primeira 
edição do “Guia para 

a Aposentadoria”, o Sindifisco 
Nacional, por meio da Diretoria 
de Assuntos de Aposentadoria 
e Pensões, promoveu uma atu-
alização das informações ante-
riormente publicadas, a fim de 
garantir uma orientação precisa 
aos Auditores-Fiscais que atual-
mente planejam se aposentar. O 
texto atualizado está encartado 
no Jornal Integração. 

A primeira versão do guia, 
editada em junho de 2009, per-
mitiu à Classe dispor de mais 
segurança num dos momen-
tos mais decisivos da trajetória 
profissional: a transição da vida 
laboral à condição de aposenta-
do. Ao detalhar na cartilha cada 
uma das modalidades de apo-
sentadoria, o Sindicato ofereceu 
ao Auditor a condição de optar 
pela regra mais vantajosa. 

A importância de repassar 
essas informações está direta-
mente relacionada ao fato de a 
decisão de se aposentar ter se 
tornado ainda mais crucial a par-
tir das várias Emendas Consti-
tucionais – 20/1998, 41/2003 
e 47/2005 – que criaram situ-
ações e critérios diferenciados 
para os servidores públicos. 
Diante das diferentes possibi-
lidades de aposentadoria, o 
Sindifisco Nacional resolveu 
dirimir as inúmeras dúvidas 
que comumente surgem antes 
de uma escolha tão decisiva. 

De início, o guia detalha 
as origens da Previdência So-
cial; define o que é o RPPS 
(Regime Próprio de Previdên-
cia Social), ao qual os servido-
res públicos estão vinculados; 
e explica as principais regras 
de aposentadorias dentro des-

Tipos de 
Aposentado ria com 

a Previdência  
Complementar

1º regime –. Para os 
Auditores-Fiscais que se 
aposentaram até 2003, 
antes da vigência da 
Emenda Constitucional 
41/2003, a aposentado-
ria será com integralida-
de e paridade.

2º regime – os Au-
ditores-Fiscais que se 
aposentarem com funda-
mento no artigo 40 da 
CF/88, entre a promul-
gação da EC 41/2003 e 
o funcionamento da Fun-
presp (Fundação de Previ-
dência Complementar do 
Servidor Público Federal), 
embora tenham contribu-
ído com 11% de sua re-
muneração, terão direito 
a uma aposentadoria sem 
paridade e integralidade.

3º regime – os Audi-
tores-Fiscais que ingres-
sarem no serviço público 
até o início de funciona-
mento da Funpresp e op-
tarem pelo regime previ-
denciário complementar, 
terão direito a uma apo-
sentadoria sem paridade 
e integralidade, com três 
fontes de rendimentos, 
conforme informado na 
página anterior;

4º regime – os Audi-
tores-Fiscais que ingres-
sarem no serviço público 
após o início do funcio-
namento da Funpresp te-
rão uma aposentadoria 
sem paridade e integrali-
dade, com duas fontes de 
rendimentos.
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Sindifisco Nacional fecha ciclo de conferências sobre

reforma tributária

O Sindifisco Nacional par-
ticipou, em maio, do 
último debate do Ciclo 

de Conferências promovido pela 
CFT (Comissão de Finanças 
e Tributação) da Câmara dos 
Deputados para discutir a Re-
forma Tributária. Na ocasião, o 
presidente do Sindicato, Pedro 
Delarue, defendeu a realização 
de uma Reforma Tributária que 
contemple uma pauta voltada à 
justiça fiscal.

Ao falar para um público 
formado por parlamentares, 
empresários e representantes da 
sociedade, ele detalhou a carga 
tributária brasileira – considera-
da elevada em comparação a de 
muitos países – para mostrar que 
o governo federal fica com cerca 
de 12 pontos percentuais, dos 35 
da carga tributária em geral, para 
financiar educação, habitação, 
saneamento, transporte, conser-
vação das estradas, custeio da 
máquina, defesa nacional etc.

O sindicalista ainda elencou 
alguns pontos da proposta de 

depois, se livra da cadeia. Que 
percepção de risco vamos criar 
com uma lógica dessas? Preci-
samos recriminalizar a sonega-
ção, pois pela legislação atual, Al 
Capone não teria sido preso no 
Brasil, já que só precisaria pagar 
o que devia”, criticou Delarue.

Renda e patrimônio

A mudança na lógica da 
tributação do consumo para o 
patrimônio e a renda também 
foram pontos reforçados pelo 
presidente do Sindifisco Nacio-
nal. “Não é justo que a maior 
parte da carga tributária recaia 
sobre o rico e o pobre da mesma 
forma”, disse Delarue. Os depu-
tados federais Ricardo Berzoini 
(PT/SP) e Rui Costa (PT/BA) 
concordaram com a lógica do 
Sindicato.

Para ampliar o debate so-
bre a Reforma Tributária, foram 
convidados também o presiden-
te da CNS (Confederação Na-
cional de Serviços), Luigi Nesse; 
o consultor da presidência da 

CNC (Confederação Nacional 
do Comércio de Bens, Serviços 
e Turismo), Roberto Nogueira; 
o gerente-executivo de Políticas 
Econômicas da CNI (Confedera-
ção Nacional da Indústria), Flá-
vio Castelo Branco; e o coorde-
nador de Assuntos Econômicos 
da CNA (Confederação Nacio-
nal de Agricultura e Pecuária do 
Brasil), Renato Conchon.

O presidente da CNS, Luigi 
Nesse, apresentou uma polêmi-
ca proposta de substituir o reco-
lhimento do INSS das empresas 
sobre a folha de pagamento por 
uma contribuição sobre a movi-
mentação financeira. De acor-
do com a ideia, toda sociedade 
financiaria a seguridade social 
“direta ou indiretamente”.

Pedro Delarue ponderou 
que, dessa forma, toda socie-
dade arcaria com a tributação 
sobre a folha de pagamento que 
hoje incide sobre as empresas. 
“A proposta da CNS merece 
mais reflexão”, aconselhou o 
sindicalista.

Reforma Tributária do Sindicato, 
como a revogação da legislação 
atual que permite a não tributa-
ção sobre a distribuição de lucros 
e dividendos por PJ (Pessoas Ju-
rídicas); o fim de algumas isen-
ções fiscais, como o da taxação 
dos juros sobre capital próprio; 
a previsão constitucional de pro-
gressividade para os impostos 
sobre propriedade; e a inclusão 
de aeronaves e embarcações 
particulares entre veículos au-
tomotores tributados pelo IPVA 
(Imposto sobre a Propriedade de 
Veículos Automotores), dentre 
outros.

“A sociedade merece saber 
o quanto de renúncia fiscal exis-
te neste país e quantos ricos não 
pagam nada de Imposto de Ren-
da, enquanto o trabalhador bra-
sileiro carrega este país nas cos-
tas”, disse Delarue. Ao falar de 
sonegação, ele criticou a punibi-
lidade aplicada a quem comete 
esse tipo de crime no Brasil. 

“Quem sonega aqui, quan-
do é preso ou flagrado, mas paga 

Pedro Delarue: “A sociedade merece saber o quanto de renúncia fiscal existe neste país”
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Já o consultor da presidên-
cia da CNC, Roberto Nogueira, 
criticou a proposta de Reforma 
Tributária apresentada pelo go-
verno e o ICMS (Imposto so-
bre Circulação de Mercadorias 
e Serviços) que, segundo ele, 
“seria um imposto com prazo de 
validade vencido”. Ele também 
criticou o excesso de burocracia 
que é um entrave à competitivi-
dade do país.

Em seguida, disse que o 
Brasil tinha que se alinhar à tri-
butação praticada pelos países 
com os quais concorre direta-
mente. Ele ainda falou da di-
visão da carga tributária entre 
União, estados e municípios, 
alegando que os estados sempre 
perdem nessa divisão.

Roberto Nogueira ainda 
atacou todas as propostas de 
desoneração da folha apresen-
tadas pelos demais debatedores, 

mas defendeu que era preciso 
desonerar energia, investimento 
e exportação.

O consultor da CNC clas-
sificou de “reducionistas” as 
ideias apresentadas por Delarue 
acerca da inclusão de aeronaves 
e embarcações particulares no 
elenco de veículos automoto-
res passíveis de tributação pelo 
IPVA e acerca do fim de isen-
ção fiscal sobre a distribuição de 
lucros e dividendos por pessoa 
jurídica.

O presidente do Sindifisco 
Nacional rebateu as críticas do 
consultor dizendo que “do pon-
to de vista do empresariado, o 
fundamental da reforma tribu-
tária seriam as desonerações. 
Quando se tratam dos interesses 
dos trabalhadores e da justiça 
fiscal, as propostas são quali-
ficadas como reducionistas. O 
importante é determinar quem 

pagará a conta dessas desonera-
ções. Do nosso ponto de vista, 
necessariamente serão os mais 
ricos”.

Delarue ainda ressaltou que 
os Auditores-Fiscais, na qualida-

de de maiores autoridades sobre 
tributação no país, pretendem se 
colocar ao lado dos trabalhado-
res brasileiros, assessorando-os 
no sentido de defender os inte-
resses da população em geral.

Presidente diz que Sindicato defenderá interesses da população

PAD
ENCONTRO REGIONAL DE PROCESSO 
ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR

Informe-se. Programe-se. Participe.

04 de julho Porto Alegre | RS
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Sistema com tecnologia avançada facilitará geração do

auto de infração

passada. Daí a necessidade de se 
criar um novo sistema, algo mais 
avançado tecnologicamente e 
que facilite o trabalho de fiscaliza-
ção para o Auditor. 

Diante dessa carência, foi 
montado um grupo de trabalho, 
formado por Auditores-Fiscais 
que atuavam na Cofis. A partir de 
um intenso estudo sobre o siste-
ma tributário brasileiro, o grupo 
traçou especificações, que, depois 
de debatidas com  analistas do 
Serpro, resultaram na criação de 
um sistema capaz de proporcio-
nar maior celeridade na geração 
do auto de infração e de facilitar a 
atividade de fiscalização na RFB.

Cledilson lembra que a Audi-
tora-Fiscal Karla Regina Souza foi 
uma das colegas que idealizaram 
o E-Safira. Mas, como houve uma 
rotatividade de colaboradores na 
criação do sistema, os Auditores 
Alexandre Santos Figueiredo, Ha-

milton Noleto Moreira, além dele, 
participaram de todo o processo, 
desde a ideia de sua criação até a 
implementação. 

Administração

Cledilson de Jesus, apesar 
de não estar mais atuando na Co-
fis, foi um dos coordenadores do 
primeiro curso de capacitação do 
E-Safira. O treinamento, realiza-
do em Brasília (DF), foi oferecido 
para 20 Auditores-Fiscais, sendo 
dois representantes de cada uma 
das dez RF (Regiões Fiscais).

Ele explicou que cada dupla 
ficou encarregada de repassar o 
treinamento para os Auditores da 
fiscalização lotados nas suas res-
pectivas regiões. Cledilson tam-
bém está encarregado de fazer o 
repasse para os colegas do Dis-
trito Federal. Só no mês de maio, 
40 Auditores-Fiscais receberam 
treinamento. 

SIEF Ação Fiscal, SIEF Processos, 
SAPLI,  DIPJ, DIRPF, Sistema Pa-
peis de Fiscalização e o Contágil. 

Grupo de trabalho 

“Imagina em uma fiscaliza-
ção de IOF (Imposto sobre Ope-
rações Financeiras), em que se fis-
caliza uma grande empresa, que 
gera uma massa de dados muito 
grande. Com a importação de 
ocorrências automatizada, o Au-
ditor diminuirá muitas horas de 
trabalho, uma vez que deixará de 
digitar pelo menos duas mil ocor-
rências”, explica o Auditor-Fiscal 
Cledilson de Jesus Câmara, um 
dos membros do grupo de traba-
lho formado para elaborar o novo 
sistema. 

Segundo Cledilson, com o 
tempo, o Safira Windows, criado 
na década de 90, acabou se tor-
nando um instrumento de difícil 
manutenção e tecnologia ultra-

Com o objetivo de inovar 
o lançamento dos tribu-
tos de geração do auto 

de infração e, ao mesmo tempo, 
proporcionar maior agilidade à 
atividade de fiscalização, a RFB 
(Receita Federal do Brasil) criou 
o E-Safira (Sistema Integrado de 
Emissão do Auto de Infração), 
aplicativo que irá substituir o Safi-
ra Windows (Sistema de Emissão 
de Auto de Infração). Trata-se de 
um sistema integrado que busca 
todas as informações de forma 
online e que vem para facilitar o 
trabalho do Auditor.  

O interessante é que o E-
-Safira foi pensado e elaborado 
por Auditores-Fiscais da Cofis 
(Coordenação-geral de Fiscaliza-
ção). O Serpro (Serviço Federal 
de Processamento de Dados) foi 
contratado para desenvolver os 
mecanismos que envolvem as 
questões tecnológicas e de manu-
tenção. O aplicativo possibilitará à 
Receita certa independência, uma 
vez que os próprios Auditores fi-
carão encarregados do seu mó-
dulo de gestão. 

A principal diferença do novo 
sistema em relação ao atualmente 
usado é a facilidade na entrada 
de dados. No Safira Windows, o 
usuário tem que fazer a digitação 
de todas as ocorrências para gerar 
o auto de infração. No E-Safira, a 
entrada de dados é automatizada, 
feita por meio da importação de 
planilhas de Excel ou de BrOffice. 
Além disso, ele oferece novas fun-
cionalidades, como planilha de 
aproveitamento de crédito do PIS 
e da Cofins, planilha de compen-
sação de prejuízos da atividade 
mista e ainda a integração online 
com vários outros sistemas, como 

Auditores-Fiscais de Brasília recebem treinamento para utilizar o E-Safira
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Sistema com tecnologia avançada facilitará geração do

auto de infração

O sistema é direcionado ape-
nas para o trabalho de fiscaliza-
ção e inicialmente não englobará 
as contribuições previdenciárias. 
De acordo com o coordenador 
de Sistemas da Atividade Fiscal, 
Auditor-Fiscal Daniel Belmiro 
Fontes, o E-Safira evoluirá com o 
tempo. 

“Ele será um grande ins-
trumento auxiliador do Auditor-
-Fiscal. A ideia é que o E-Safira, 
automaticamente, realize vários 
procedimentos que hoje são fei-
tos manualmente pelo Auditor. Já 
temos cadastradas várias deman-
das e, ao longo de 2011 e 2012, 
ele chegará a um estágio avança-
do de evolução”, disse.

Daniel Belmiro adiantou ain-
da que entre as demandas futuras 
do novo aplicativo está a integra-
ção com o E-processo; a geração 
automatizada de todos os termos 
utilizados na fiscalização; a assi-
natura digital do auto de infração 
dentro do próprio E-Safira; e tam-
bém a possibilidade de geração 
do dossiê de fiscalização através 
do gerenciador de relatórios.

“A intenção é que o Auditor 
possa anexar todos os relatórios 

que ele considerar para o pro-
cesso. Ele poderá organizar esses 
relatórios na ordem que efetiva-
mente devem ser formalizados e 
integrar direto com o E-processo, 
tanto na parte do dossiê, quanto 
na parte do processo digital. A 
previsão é que o E-Safira esteja 
concluído e disponibilizado para 
todos os Auditores até o primei-
ro semestre de 2012”, ressaltou 
Belmiro.

Para que o E-Safira alcance 
o grau de evolução desejado, a 
administração continuará contan-
do com a ajuda dos Auditores-
-Fiscais. Para tanto, foi criada uma 
ferramenta denominada “Suport 
Web”, que servirá de interlocução 
entre a administração e o Auditor. 
Por meio do mecanismo, o usuá-
rio do E-Safira poderá esclarecer 
dúvidas e apresentar sugestões de 
alterações para aprimoramento 
do sistema. 

“A Coordenação de Fiscali-
zação conta com a colaboração 
dos colegas para que, juntos, pos-
samos construir uma ferramenta 
que atenda a todas as necessi-
dades do Auditor, de modo que 
seu trabalho fique voltado para a 

aplicação da inteligência fiscal na 
Auditoria”, ressaltou Daniel.

Avaliações 

“O objetivo da Coordenação 
com a implementação do novo 
sistema é tentar, ao máximo, re-
tirar o trabalho de formalização 
que hoje está na mão do Auditor 
e focar o seu tempo de trabalho 
mais na parte de auditoria e veri-
ficação, no qual efetivamente ele 
tem que se concentrar”, acrescen-
tou. Na avaliação de Belmiro, so-
mente com a construção coletiva 
se chegará a uma ferramenta que 
atenda com excelência às necessi-
dades dos Auditores. 

Na visão do chefe da Divisão 
de Fiscalização da DRF (Delega-
cia da Receita Federal do Brasil) 
em Brasília, Auditor-Fiscal José 
Ademias, o novo sistema trará 
grandes benefícios para o traba-
lho de fiscalização, uma vez que 
vai possibilitar maior racionaliza-
ção das ações. 

Para o Auditor-Fiscal Luiz 
Gonçalves Bomtempo, que par-
ticipou de um dos treinamentos 
do E-Safira, em Brasília, o apli-
cativo vai dar mais transparência 
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Daniel Belmiro é coordenador de Sistemas da Atividade Fiscal

e qualidade ao trabalho de fis-
calização. “Para nós, Auditores-
-Fiscais, que atuamos na linha 
de frente da fiscalização o novo 
sistema vai facilitar o nosso tra-
balho”, destacou. 

A Cofis pretende, até o fim 
do ano, oferecer treinamento 
para 800 Auditores lotados nas 
mais diversas regiões do Brasil. 
Até o primeiro semestre, a previ-
são é de que 400 Auditores rece-
bam o treinamento. Outros 400 
deverão ser treinados até o fim 
do segundo semestre de 2011. 

Mas essa meta só será cum-
prida se a administração conse-
guir os recursos financeiros ne-
cessários para ofertar os cursos. 
Segundo Daniel Belmiro, neste 
ano, a Sufis (Subsecretaria de 
Fiscalização) teve um corte de 
43% no valor do Procad (Pro-
grama de Capacitação e Desen-
volvimento de Pessoas). 

A previsão é que, em julho 
deste ano, ocorra a liberação 
nacional do sistema para as uni-
dades da RFB em todo o país. 
Entretanto, o E-Safira só poderá 
ser utilizado pelos Auditores que 
já estiverem capacitados.  

Cledilson Jesus participou do grupo que elaborou o novo sistema
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Novos Auditores
Os diretores da DEN (Di-

retoria Executiva Nacional) 
do Sindifisco Nacional apre-
sentaram em maio aos novos 
Auditores-Fiscais, convoca-
dos para o curso de forma-
ção, as ações desenvolvidas 
pela entidade. O encontro foi 
realizado no auditório da Esaf 
(Escola de Administração Fa-
zendária), em Brasília (DF). 
No mês de junho, o Sindicato 
promoveu a cerimônia de en-
cerramento de curso.

Consulta digital
A Diretoria de Estudos Técnicos do Sindifisco Nacional dispo-

nibilizou no site novos espaços voltados para divulgação de eventos 
e material ilustrativo do Sindicato. Para ter acesso ao material, basta 
acessar na área “Estudos Técnicos”, os links “Apresentações” e “Fo-
lhetos de divulgação”. Os filiados poderão conhecer detalhes sobre 
temas debatidos nos eventos da Classe, bem como verificar o mate-
rial de divulgação das ações da entidade.

DEN nos Estados 
Fechando mais uma etapa 

do projeto “DEN nos Estados”, 
diretores do Sindifisco Nacio-
nal promoveram, em maio, 22 
reuniões em São Paulo, Rio de 
Janeiro e Brasília. Nos encon-
tros, realizados entre os dias 9 
e 12 de maio, os diretores con-
versaram com os filiados, entre 
outros assuntos, sobre a LOF 
(Lei Orgânica do Fisco) e a va-
lorização do cargo de Auditor-
-Fiscal. Também ouviram várias 
sugestões sobre as ações do 
Sindifisco.

Carf
O ex-secretário da RFB (Receita Federal do Brasil) Auditor-Fiscal 

Otacílio Dantas Cartaxo foi escolhido o novo presidente do Carf (Con-
selho Administrativo de Recursos Fiscais) – tribunal administrativo do 
Ministério da Fazenda que julga as contestações de contribuintes contra 
autuações do fisco federal. A nomeação foi publicada na Portaria 998 da 
Secretaria da Casa Civil, no dia 12 de maio, no Diário Oficial da União.

PL 1992/07
Representantes de várias entidades que compõem o Fonacate 

(Fórum Nacional de Carreiras Típicas de Estado) se reuniram em 
maio, na sede da Anffa (Sindicato Nacional dos Fiscais Federais 
Agropecuários), em Brasília (DF), para discutir estratégias a serem 
adotadas para derrubar o PL (Projeto de Lei) 1992/07, que cria o 
regime de previdência complementar para o servidor público federal. 

Concurso de remoção
A administração da RFB (Receita Federal do Brasil) promoveu, 

em maio, o Concurso de Remoção 2011 para os ocupantes do cargo 
de Auditor-Fiscal, em função da convocação dos candidatos exceden-
tes do concurso de 2009. Todo o processo (abertura até a homologa-
ção e resultado final) foi realizado entre os dias 4 e 12 de maio, por 
conta do prazo limite para as nomeações dos novos Auditores-Fiscais. 

O Sindifisco Nacional

É através da sua opinião que o Sindifisco Nacional se torna 
um sindicato forte, que trabalha em prol dos interesses de 
todos os Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil.

quer ouvir você

Faça sua parte!

Participe das enquetes.

programa de 
integração e
valorização


