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A 10ª RF (Região Fiscal) fe-
chou o ciclo de visitas do proje-
to Fronteira em Foco. Nos meses 
de fevereiro e março, o grupo 
de Auditores-Fiscais da DEN 
(Diretoria Executiva Nacional) 
percorreu nove municípios gaú-
chos, vinculados à esta Região 
Fiscal.  

O quadro reduzido de pes-
soal e a precarização de algumas 
instalações foram parte dos pro-
blemas identificados durante o 

“Falta o entendimento da importância do 
programa pelas próprias instituições”.

A soberania das fronteiras dos 
países do Mercosul e de países vizi-
nhos da América Latina foi tema de 
debates durante o Seminário Inter-
nacional Aduaneiro, ocorrido entre 
os dias 13 e 14 de junho, em Foz do 
Iguaçu (PR). O evento - que foi pro-
movido pelo Sindifisco Nacional em 
parceria com os demais sindicatos 
membros da Frasur (Federação dos 
Funcionários da Arrecadação Fiscal 
e Aduaneiros do Mercosul– reuniu 
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     na proteção de fonteiras
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Em decisão anunciada no dia 
15 de junho, o ministro Cesar Asfor 
Rocha, da 2ª Turma do STJ (Supe-
rior Tribunal de Justiça), reformou o 
acórdão do TRF-5 (Tribunal Regio-
nal Federal da 5ª Região), que havia 
concedido apenas 2,2% de reajuste 
sobre a RAV (Retribuição Adicional 
Variável), concedendo, dessa forma, 
os 28,86% integrais sobre a RAV. 

Essa é a primeira decisão do 
STJ em processos do então Unafis-
co Sindical oriundos do TRF-5 em 
que houve a reversão do julgamen-
to daquele tribunal, que concedeu 
apenas 2,2% de reajuste sobre a 
RAV. 

DEN em Ação

 Fronteira em Foco encerra 
       ciclo de visitas no RS 

período de visita. E sta e outras 
informações fazem parte de um 
relatório produzido pelo grupo 
com a finalidade de ser encami-
nhado, em breve, à administra-
ção da Receita Federal do Brasil. 

O objetivo do Projeto Fron-
teira em Foco é conhecer ‘in 
loco’ as condições em que traba-
lham os Auditores-Fiscais e bus-
car soluções  para as demandas 
laborais. 

diversos especialistas que aborda-
ram temas como o papel da adua-
na no comércio internacional e sua 
capacidade de agilidade e controle; 
o enfrentamento ao tráfico interna-
cional de drogas e armas, além das 
prerrogativas previstas na Constitui-
ção Federal para a administração 
tributária e para os servidores fiscais.

SEMINÁRIO
ADUANEIRO
INTERNACIONAL 

FOZ DO IGUAÇU - PARANÁ - BRASIL
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O procurador-geral da Re-
pública, Roberto Mon-
teiro Gurgel Santos, 

propôs no dia 7 de junho, a ADI 
(Ação Direta de Inconstitucio-
nalidade) nº 4616, com pedido 
de medida cautelar acerca da 
transposição do cargo de TTN 
(Técnico do Tesouro Nacional) 
para TRF (Técnico da Receita Fe-
deral), e deste para o de Analista 
Tributário da RFB (Receita Fede-
ral do Brasil). A proposição apre-
sentada pelo procurador-geral 
tem como base representação do 
Sindifisco Nacional.

Na ação, Roberto Gurgel cita 
entendimento do STF (Supremo 
Tribunal Federal). O texto men-
ciona que “é inconstitucional toda 
modalidade de provimento que 
propicie ao servidor investir-se, 
sem prévia aprovação em concur-
so público destinado ao seu provi-
mento, em cargo que não integra 
a carreira na qual anteriormente 
investido” (Súmula 685/STF).

Assim que a notícia foi divul-
gada, houve certa confusão por 
parte de alguns sobre a impor-
tância da avaliação da Justiça so-
bre o tema. Por isso, é importante 
relembrar um pouco do histórico 
da matéria. 

Procurador-Geral propõe ADI contra nível

Logo que assumiu, em agos-
to de 2007, com vários membros 
da atual DEN (Diretoria Executi-
va Nacional) do Sindifisco Nacio-
nal, a Diretoria do então Unafisco 
Sindical propôs a diminuição da 
animosidade entre as entidades 
representativas dos Auditores-Fis-
cais e dos Analistas-Tributários. 

A DEN convidou a diretoria 
do Sindireceita para realizar uma 
Campanha Salarial Conjunta, o 
que foi aceito. No entanto, assim 
que os Auditores-Fiscais inicia-
ram o movimento paredista, o 
sindicato dos Analistas solicitou 
uma mesa de negociação em 
separado. A partir daí, trabalhou 
para enfraquecer o movimento 
dos Auditores. 

O Unafisco Sindical foi obri-
gado a recorrer à Justiça, em 
Manaus (AM), para evitar o des-
cabido e inconstitucional movi-
mento que se iniciava na capital 
amazonense, onde se pretendia 
cometer a Analistas-Tributários o 
desembaraço de mercadorias. A 
Justiça rapidamente deferiu limi-
nar contrária à atividade e impe-
diu sua continuidade.

Em 2010, a direção daque-
le sindicato tentou mudar seu 
nome para Sindicato Nacional 

da Carreira de Auditoria da RFB 
para, desta forma, cindir a repre-
sentação dos Auditores-Fiscais. A 
DEN evitou a manobra e conse-
guiu na Justiça anular a troca da 
denominação.

A Diretoria entende que os 
ataques do Sindireceita às atribui-
ções dos Auditores-Fiscais fazem 
parte de uma estratégia de uma 
direção sindical equivocada e em 
completa dissonância com os in-
teresses dos Analistas-Tributários. 
Por isso, entende como de extre-
ma relevância a definição da con-
dição atual dos Analistas-Tributá-
rios no que diz respeito ao escopo 
de suas atribuições. E é isso que a 
ADI vai estabelecer. 

Nesse sentido, o Sindifisco 
lamenta a ação de alguns admi-
nistradores da RFB, se posicio-
nando contrariamente à ação sob 
o argumento da manutenção da 
harmonia e do bom ambiente de 
trabalho, quando se sabe que a 
falta de definição inequívoca so-
bre os cargos tem causado muito 
mais mal-estar interno, em fun-
ção não apenas dos ataques do 
Sindireceita aos Auditores-Fis-
cais, como também aos avanços 
daquela entidade contra a pró-
pria administração da RFB.

superior de TrF      

“Os ataques às 
atribuições dos 
Auditores-Fiscais 
fazem parte de 
estratégia sindical 
equivocada e em 
dissonância com 
os interesses dos 
Analistas”
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STJ reverte primeiro processo de 2,2% para 

28,86% integrais

AnÚnCio

O ministro Cesar Asfor Ro-
cha, da 2ª Turma do STJ 
(Superior Tribunal de 

Justiça), reformou o acórdão do 
TRF-5 (Tribunal Regional Federal 
da 5ª Região), que havia con-
cedido apenas 2,2% de reajuste 
sobre a RAV (Retribuição Adicio-
nal Variável), concedendo, dessa 
forma, os 28,86% integrais sobre 
a RAV. A decisão foi proferida no 
dia 15 de junho durante o julga-
mento do Recurso Especial nº 
1.252.205-AL.

O ministro reconheceu a 
existência de Auditores-Fiscais po-
sicionados na classe/padrão A-III, 
base de cálculo da RAV, anterior-
mente à edição da Lei 8.627/93 
e que, portanto, não obtiveram 

qualquer reajuste. Assim, conside-
rou que os 28,86% devem incidir 
sobre essa retribuição.

Essa é a primeira decisão 
do STJ em processos do antigo 
Unafisco Sindical oriundos do 
TRF-5 em que houve a reversão 
do julgamento daquele tribunal, 
que concedeu apenas 2,2% de re-
ajuste sobre a RAV. Essa decisão, 
embora ainda caiba recurso, abre 
a possibilidade de consolidação, 
no STJ, do descabimento da tese 
da União de que seriam devidos 
apenas 2,2%.

O trabalho no STJ começou 
em março de 2007. Desde então, 
a Diretoria de Assuntos Jurídicos 
da DEN (Diretoria Executiva Na-
cional) e o atual patrono das exe-

cuções escolhido pela Classe dos 
Auditores-Fiscais em Assembleia 
Nacional, Martorelli Advogados, 
têm envidado todos os esforços 
para reverter as decisões desfavo-
ráveis. A atuação no STJ tem sido, 
dessa forma, o foco da atuação.

Nos últimos meses, houve 
outros avanços no sentido de ma-
nutenção dos 28,86% integrais 
sobre a RAV, sendo afastadas as 
pretensões da União em sentido 
contrário. A Diretoria está traba-
lhando para reunir as informações 
sobre as vitórias que estão sendo 
obtidas nas ações dos 28,86% e 
vai divulgá-las em breve na edição 
de 2011 do Boletim Jurídico, que 
será enviado a todos os filiados do 
Sindifisco Nacional.

Para conhecer melhor os planos do Unafisco Saúde, 
acesse www.unafiscosaude.org.br ou entre em 
contato pelo telefone (061) 2103-5204.

Associe-se ao Unafisco Saúde.

Chegou o Unafisco Saúde Soft, a nova modalidade do 
plano de saúde exclusivo dos Auditores-Fiscais, que 
oferece o rol de coberturas da ANS, além de uma rede 
credenciada com cobertura nacional. 
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que tem como principal finalida-
de a articulação e a unificação 
de ações entre as diversas cate-
gorias de servidores públicos fe-
derais a fim de promover maior 
capacidade de intervenção jun-
to ao governo. Atualmente, a 
coordenação analisa as negocia-
ções junto ao Poder ao Executi-
vo relativas à campanha salarial 
dos servidores e está sempre de 
prontidão para organizar movi-
mentos em prol de celeridade 
nas negociações. 

As reuniões com o secre-
tário de Recursos Humanos 
do Ministério do Planejamen-
to, Duvanier Paiva, relativas à 
Mesa de Negociação da pauta 
geral dos servidores públicos fe-
derais também fazem parte da 
agenda da diretoria de Assuntos 
Intersindicais. 

Luiz Gonçalves Bomtempo, 
que era diretor de Finanças na 
gestão passada, relata como lida 
com as atividades que lhe com-
petem. “Mesmo como diretor de 
outra pasta, estive em intercâm-
bio com entidades representati-
vas dos servidores públicos para 
tratar de assuntos de interesse e 
também para troca de experiên-
cia. Essas reuniões me creden-
ciaram para ocupar a posição 
em que estou hoje”, conta.

Interação é a ordem na defesa dos interesses dos 

servidores públicos federais

Em 2010, a diretoria par-
ticipou intensamente das ações 
do MCCE (Movimento de Com-
bate à Corrupção Eleitoral) que 
culminaram com a aprovação 
da lei da Ficha Limpa. O Sindi-
cato compõe o movimento com 
outras 47 organizações da socie-
dade civil.

2011

Atualmente, a diretoria está 
concentrada em três matérias. A 
primeira trata da regulamenta-
ção da Convenção 151 da OIT 
(Organização Internacional do 
Trabalho). “Essa é uma matéria 
muito importante para os ser-
vidores públicos porque regula-
menta o direito de greve, organi-
za a atuação sindical e instaura 
os meios para negociação coleti-
va”, explicou Bomtempo. 

Na avaliação do diretor 
Carlos Eduardo Barcellos Die-
guez, no que diz respeito às pro-
postas de campanha da DEN, 
pode-se dizer que os avanços 
relativos à convenção represen-
tam uma grande conquista para 
a Classe. “Para todo o movi-
mento sindical, essa é uma das 
grandes vitórias sociais desde 
a aprovação da legalidade da 
organização sindical no serviço 
público, que só aconteceu com 

a Constituição de 1988”, disse 
Dieguez. 

O secretário de Recursos 
Humanos do Planejamento, Du-
vanier Paiva, afirmou que, em 
breve, será publicado no DOU 
(Diário Oficial da União), o de-
creto que dá vigência a Con-
venção 151 da OIT. O gover-
no brasileiro tem até março de 
2012 para regulamentar a nor-
ma. Para isso, o Ministério do 
Planejamento deverá enviar ao 
Legislativo o projeto em nego-
ciação com os servidores, para 
que haja um diploma legal. “A 
grande luta que se avizinha é a 
regulamentação da OIT 151 no 
Congresso Nacional, pois com 
ela virá a discussão da revisão 
anual dos salários dos servi-
dores públicos federais previs-
to na Constituição Federal e a 
completa reformulação da Lei 
8112/90”, reiterou Dieguez, ao 
alertar que a luta conjunta das 
entidades em prol da matéria 
ainda tem um longo caminho a 
ser percorrido.

A diretoria também tem fei-
to gestões junto ao governo a 
fim de convencê-lo sobre os pre-
juízos contidos no PL (Projeto 
de Lei) 1992/07, que cria a pre-
vidência complementar para os 
servidores públicos. No dia 22 
de junho, Bomtempo participou 
da oficina temática promovida 
pela Secretaria de Recursos Hu-
manos do Ministério do Planeja-
mento sobre o projeto. 

Além disso, a atenção da 
diretoria também está voltada 
para o trâmite do PLP (Projeto 
de Lei Complementar) 549/09, 
proposição que congela os sa-
lários dos servidores públicos 
federais por dez anos e o acom-
panhamento das PEC 210/07, 
270/08, 555/06, dentre outras.

Esta edição do jornal In-
tegração detalha as ati-
vidades da Diretoria de 

Relações Intersindicais do Sindi-
fisco Nacional, cujos titulares da 
pasta são os Auditores-Fiscais 
Carlos Eduardo Barcellos Die-
guez e Luiz Gonçalves Bomtem-
po, diretor e diretor-adjunto, res-
pectivamente. Como o próprio 
nome já diz, esta “divisão” do 
Sindifisco Nacional tem como 
missão principal relacionar-se 
com outras entidades represen-
tativas de categorias dos servi-
dores públicos e trabalhadores 
em geral com a finalidade de 
organizar o movimento sindical, 
promover parceiras em busca de 
interesses comuns, além de ser 
um meio para manter o Sindica-
to a par do que está ocorrendo 
em outras carreiras. 

Entre as atribuições da dire-
toria destaca-se a de representar 
o Sindicato em encontros, semi-
nários, plenárias, debates e reu-
niões de interesse da categoria 
nas entidades ou no governo. 

Também é da alçada da 
diretoria planejar, promover e 
organizar eventos relacionados 
às áreas de formação e política 
sindical; dar assistência às DS 
(Delegacias Sindicais) de modo 
a integrar e uniformizar as ações 
e troca de experiência entre as 
entidades; organizar e manter 
atualizado o cadastro das repre-
sentações de servidores e tam-
bém o das autoridades dos três 
poderes e, em particular, daque-
las autoridades que representam 
o governo nas negociações com 
os servidores públicos. 

Na rotina da diretoria, estão 
reuniões da CNESF (Coordena-
ção Nacional de Entidades de 
Servidores Federais), entidade 
de grande representatividade, 



JULHO

Os Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, Auditores do Trabalho, 
Advogados Públicos da União e Delegados e Peritos da Polícia Federal irão 
promover no dia 28 de julho o DIA DE MOBILIZAÇÃO CONJUNTA, com o 
objetivo de lutar pela reestruturação de carreiras e protestar contra os cortes no 
orçamento dos órgãos públicos.

28 DE JULHO DE 2011
DIA NACIONAL DA 

MOBILIZAÇÃO CONJUNTA

JUNTOS PELOS NOSSOS DIREITOS!
Mais informações www.sindifisconacional.org.br
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“Falta o entendimento da importância do programa pelas

estratégia sem que haja funcio-
nários dedicados exclusivamen-
te à EF nas unidades da RFB?
Antônio Henrique – Não exis-
te uma postura por parte dos ór-
gãos centrais da Receita Federal 
em determinar exclusividade de 
atuação no âmbito da Educação 
Fiscal.  Algumas pessoas consi-
deram que essa exclusividade é 
importante e outras acham que 
não é necessária. O que há é uma 
estrutura montada de Educação 
Fiscal. Há uma Coordenação de 
Educação Fiscal, divisões de inte-
ração com o cidadão que ficam 
no âmbito de cada uma das Regi-
ões Fiscais e, dentro dessas divi-
sões, há pessoas com atuação na 
Educação Fiscal. 

Integração - Qual sua posição 
acerca da abertura dos GEF 
(Grupos de Educação Fiscal) ou, 
mesmo, do Comitê Executivo 
do PNEF para a participação da 
sociedade civil?
Antônio Henrique – Esses 
grupos, que têm como tarefa  

Integração - Qual a visão estra-
tégica da RFB (Receita Federal 
do Brasil) sobre a EF (Educação 
Fiscal)?
Antônio Henrique – A Educa-
ção Fiscal é um processo que tem 
como função estabelecer a com-
preensão, por parte da socieda-
de, sobre a questão relacionada 
à função socioeconômica dos tri-
butos, de um lado, e do controle 
social dos recursos, do outro. Na 
visão estratégica da Receita, em 
razão da sua missão institucional, 
o órgão atua na questão do en-
tendimento da função socioeco-
nômica dos tributos promovendo 
maior aceitação social às contri-
buições. As administrações tribu-
tárias mundiais, e não só a Recei-
ta Federal, vêm atuando também 
com a aceitação social, como um 
importante instrumento de co-
nhecimento da importância dos 
tributos para o desenvolvimento 
social. 

Integração - O senhor acredita 
que é possível desenvolver essa 

D
espertar a consciência na sociedade para o pleno exercício 
da cidadania, levando-a a aderir a uma cultura de raciona-
lidade e apoio a medidas que visem ao desenvolvimento 
do Estado. Essa é uma das metas do PNEF (Programa Na-

cional de Educação Fiscal), que tem por missão contribuir para cons-
cientização do cidadão sobre direitos e deveres relativos aos tributos e 
à aplicação dos recursos públicos, incentivando o controle social para o 
efetivo exercício da cidadania. Nesta conversa com o Integração, o co-
ordenador do programa no âmbito da RFB (Receita Federal do Brasil), 
Auditor-Fiscal Antonio Henrique Lindemberg Baltazar, discorre sobre 
avanços e falhas da iniciativa e destaca quais ações o Sindifisco Nacio-
nal pode adotar para contribuir com o programa. Antonio Henrique 
Lindemberg Baltazar já foi chefe de equipe de Arrecadação e Cobran-
ça da DRF (Delegacia da RFB) em Cuiabá (MT), chefe da Divisão de 
Educação Fiscal e, atualmente, é o coordenador de Educação Fiscal e 
Memória Institucional da Receita Federal do Brasil. Possui graduação 
em Direito, Pós-Graduação em Direito Tributário e Finanças Públicas e 
Mestrado em Direito Constitucional. É também professor universitário. 
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“Falta o entendimento da importância do programa pelas

Antonio Henrique Lindemberg Baltazar

próprias instituições”
compartilhar com a sociedade 
as funções do Estado e que esti-
mula a participação dos cidadãos 
no desenvolvimento das políti-
cas fiscais, têm de ser plurais e 
não podem ficar restritos às ins-
tituições públicas. Atualmente, 
temos apenas órgãos públicos 
participantes – Receita Federal 
do Brasil, Controladoria Geral 
da União, MEC (Ministério da 
Educação), a Secretaria de Or-
çamento e Finanças, mas não há 
participação efetiva da sociedade 
civil, isso porque a portaria que 
criou o programa não previu. Mi-
nha opinião, é que seria bastante 
importante esse desenvolvimento 
de pluralidade, seja no Comitê 
Executivo seja no Grupo de Edu-
cação Fiscal no plano nacional. O 
que se pode fazer é alterar essa 
portaria para que ocorra a previ-
são de participação da socieda-
de, seja por meio de sindicatos, 
associações.

Integração - Com a atual estru-
tura do PNEF, o que o senhor 
acredita que podemos vislum-
brar para a EF no Brasil?
Antônio Henrique – A estrutu-
ra do PNEF, como tudo na vida, 
é dinâmica. Dentro do objetivo 
do programa, acredito que esse 
é um instrumento muito impor-
tante para o desenvolvimento da 
cidadania no país. Na verdade, 
o que se busca é uma modifi-
cação de visão da relação entre 
cidadão e Estado, fazendo com 
que o Estado não seja mais com-
preendido apenas como opres-
sor, mas que haja uma relação 
mais harmônica com a socieda-
de. É um processo de extrema 
vanguarda democrática que é 
compartilhado por grande par-

te das administrações tributárias 
mundiais. 

Integração - Como está a re-
lação de cooperação entre os 
órgãos participantes do PNEF 
nas diversas esferas do Estado? 
Como fazer para melhorá-la?
Antônio Henrique – O 
relacionamento entre os grupos 
não é promovido pela Receita, 
que, aliás, é um dos participantes 
do PNEF. O programa é 
coordenado pela Esaf (Escola 
de Administração Fazendária). 
Existem estados onde a relação 
é bastante frágil e outros em 
que o entrosamento é bastante 
forte, ou seja, há disparidades 
nesta relação.  Dentro do 
plano nacional, a relação é 
forte e unificada, até porque 
os órgãos nacionais se reúnem 
bimestralmente no Comitê 
Executivo. No âmbito dos grupos 
estaduais de Educação Fiscal, 
a relação varia. Para atenuar 
essa questão nos estados, a 
Coordenação tem o papel de 
fortalecer as relações entre os 
órgãos - Secretaria de Fazenda, 
Secretaria de Educação e Receita 
Federal do Brasil - que compõem 
os grupos, mediando o diálogo 
entre eles. Uma possibilidade 
seria reunir os três representantes 
em uma mesa e discutir as falhas e 
necessidades a fim de estabelecer 
diretrizes que promovam ações 
conjuntas dos grupos. 

Integração - O que falta para 
alavancar definitivamente o 
PNEF?
Antônio Henrique – Estamos 
num processo de construção. O 
programa ainda é muito novo. 
Até 1985, tínhamos um movi-

mento de ditadura militar e rede-
mocratização – com um Estado 
considerado opressor e a socie-
dade, reprimida. Agora vivemos 
tempos em que o contexto co-
meça a mudar, e a sociedade 
começa a ter participação. Para 
que ocorra esse processo de ala-
vancar o programa falta compre-
ensão por parte do Estado e de 
seus servidores de que o processo 
democrático não se baseia mais 
na verticalidade e na hierarquia, 
mas sim em participação. Nessa 
compreensão de modificação de 
realidade falta, para que o progra-
me atue de forma mais efetiva, o 
entendimento da importância do 
programa pelas próprias institui-
ções. Outro quesito é a ausência 
de uma política de comunicação 
mais ativa sobre essa modifica-
ção da relação do Estado. Falta 
também e, principalmente, que 
o programa venha abrir espaço 
para participação da sociedade. 

Integração - Qual o papel das 
organizações civis de controle 
social do gasto público no con-
texto da EF?
Antônio Henrique – O Estado 
não tem condição de controlar, 
fiscalizar e administrar toda so-
ciedade. Os estados modernos 
com grande número de pessoas e 
com significativa dimensão terri-
torial perdem sua capacidade de 
ser onipresentes e, quando isso 
acontece, é preciso conclamar a 
sociedade para participar do con-
trole social. Todos têm que atuar 
e participar. O controle social se 
baseia nessa perspectiva, em que 
os Estados têm seus instrumentos 
de controle, e que são importan-
tes - a Controladoria Geral da 
União é um exemplo no plano 

federal sobre esta questão. Mas, 
ao mesmo tempo, é importante 
também o desenvolvimento do 
pensar da sociedade de que ela 
tem de participar por meio de 
qualquer esfera, seja através do 
Sindicato, Observatórios Sociais 
e outros. O papel das organiza-
ções civis nesse contexto é de 
efetivo implemento do controle 
social, fazendo com que ocorra 
a percepção de que o patrimônio 
público não é do outro, mas de 
todos. Há experiências impor-
tantes e consagradas nacional e 
internacionalmente, como o Ob-
servatório Social de Maringá, que 
desenvolve esse “pertencer” da 
sociedade na democracia moder-
na que está sendo instaurada. 

Integração - Como o senhor 
acredita que o Sindifisco Na-
cional pode ajudar neste esfor-
ço de levar a EF à sociedade 
brasileira?
Antônio Henrique – Pela pró-
pria capilaridade do Sindicato, 
especificamente dentro da Recei-
ta Federal, a entidade pode atuar 
muito na questão da justiça fiscal 
e social, na promoção de uma 
mudança de comportamento dos 
servidores da Receita, na política 
comunicacional, no sentido de 
mostrar para a sociedade que a 
tributação não é um mal, mas é 
necessária para o desenvolvimen-
to do estado. Enfim, são várias 
linhas em que o Sindicato pode 
atuar, mas o mais importante é 
que a entidade tem uma grande 
capacidade de mobilização, não 
só interna como também social 
para colocar ou inserir a perspec-
tiva da tributação como um ins-
trumento democrático e não um 
aparelho de opressão.
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cia das fronteiras entre o Brasil, 
a Argentina e o Uruguai. A uni-
dade existe apenas formalmen-
te. Na época da visita, não havia 
nenhum Auditor-Fiscal lotado no 
município. Apenas um servidor 
da Receita cumpria expediente 
na localidade e somente de se-
gunda à sexta-feira, em horário 
comercial. Apesar de caminhões 
serem impedidos de passar para 
o Brasil depois das 18h, o risco 
não está excluído. 

A fronteira está abandona-
da. Nos dias de semana, durante 
a noite, e nos fins de semana, há 
possibilidade de entrada de ar-
mas, drogas e contrabandos em 
carros de passeio. 

Em Uruguaiana, os direto-
res do Sindifisco Nacional veri-
ficaram as condições do Porto 
Seco – que é o maior da Amé-
rica Latina. O local, que recebe, 
em média, 13 mil caminhões por 
mês conta com 16 Auditores-Fis-

cais, que trabalham no limite de 
sua capacidade. Felizmente, as 
instalações físicas são minima-
mente adequadas.

Situado às margens do rio 
Uruguai, na divisa entre Brasil e 
Argentina, Itaqui tem cinco Au-
ditores-Fiscais, boa parte deles 
exercendo atividades de menor 
complexidade, em desacordo 
com suas atribuições. Para reali-
zar o trabalho, faltam servidores 
de apoio, e a opinião vigente é 
que nas fronteiras, de um modo 
geral, a proporção deveria ser de 
dez técnicos para cada Auditor. 

As condições estruturais do 
prédio da Inspetoria são bas-
tante ruins. O problema está no 
completo abandono do Porto, 
localizado a poucos metros da 
Inspetoria, e onde três Auditores 
exercem suas funções. Há ape-
nas um local coberto para veri-
ficação de mercadoria.

A segurança é bastante pre-
cária. Há apenas um vigilante 
para controlar a entrada e a sa-
ída de embarcações, veículos e 
pessoas. Enquanto isso, o resto 
do pátio fica sem monitoramen-
to. Dessa forma, qualquer pessoa 
pode esconder a mercadoria que 
quiser na vegetação que cerca 
o local, à beira do rio. Também 
não há equipamento eletrônico 
de vigilância. 

Em São Borja, a falta de 
pessoal é um dos principais pro-
blemas. Na Inspetoria, no en-
tanto, além da carência de ser-
vidores, o prédio é antigo, e as 
instalações são precárias. 

O 1º Centro Unificado de 
Fronteira do Mercosul, muito 
embora conte com instalações 
adequadas ao trabalho, também 
padece da falta de efetivo. Há 

A pós as 1ª, 2ª e 9ª Re-
giões Fiscais, o grupo 
de Auditores-Fiscais da 

DEN (Diretoria Executiva Na-
cional) do Sindifisco Nacional 
esteve em oito municípios gaú-
chos, como parte do projeto 
“Fronteira em Foco”. Essa foi a 
etapa final de visitas da Diretoria 
e também será a última da série 
de matérias publicadas no Inte-
gração sobre o assunto.   

Em fevereiro, as visitas fo-
ram aos municípios de Barra do 
Quaraí, Uruguaiana, Itaqui, São 
Borja e Santana do Livramento. 
No mês seguinte, foi a vez das ci-
dades de Bagé, Aceguá, Jagua-
rão e Chuí. Todos estão situados 
no Rio Grande do Sul – estado 
que corresponde geografica-
mente à 10ª RF (Região Fiscal).

Em Barra do Quaraí, dire-
tores do Sindifisco Nacional esti-
veram na Inspetoria local, que se 
localiza no ponto de convergên-

Em Itaqui, instalações em estado de conservação ruim e falta de pessoal de apoio
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serviços que deveriam funcionar 
24 horas, mas só estão operacio-
nais efetivamente por dez horas 
ao dia, devido à falta de servi-
dor. No mesmo local, funcionam 
a aduana brasileira e a argenti-
na, juntamente com a concessio-
nária que construiu o pavilhão. 

Em Santana do Livramento, 
os Auditores têm de se submeter 
a exigências esdrúxulas da ad-
ministração local. Os diretores 
constataram alto grau de tolhi-
mento à autonomia. Também foi 
constatada a insalubridade dos 
dois depósitos de acondiciona-
mento de cargas apreendidas. 
Nos locais é impossível perma-
necer por mais de cinco minutos 
devido ao mofo, à má ilumina-
ção, à falta ventilação e ao mau 
cheiro.

Quadro reduzido 

Em março de 2011, os di-
retores do Sindifisco Nacional 
visitaram também as cidades de 
Bagé, Aceguá, Jaguarão e Chuí, 
também no Rio Grande do Sul. 
Foram as últimas paradas do pro-
jeto “Fronteira em Foco”, desde 
que começou, em outubro do 
ano passado.

Em Bagé, são nove Audito-
res-Fiscais lotados na Inspetoria 
local. Uma das principais recla-
mações também está ligada à 
falta de pessoal para atuação na 
área aduaneira. 

A defasagem tem trazido 
grande preocupação. Houve 
aumento recente no número de 
“free shops” (pontos comerciais 
em que são comercializados 
produtos estrangeiros com tri-
butação diferenciada) na região, 
o que favorece o aumento dos 
casos de descaminho e reforça a 

necessidade de aumento no efe-
tivo de Auditores.

Em Aceguá, o local onde é 
realizado o despacho aduaneiro 
dos veículos de carga que trafe-
gam na fronteira do Brasil com 
o Uruguai não oferece boas con-
dições de trabalho para o único 
Auditor-Fiscal que atua na loca-
lidade. Há apenas uma pequena 
sala improvisada, em um prédio 
cedido pela prefeitura local, em 
conjunto com associações co-
munitárias do município. Cons-
tantemente, há interrupções no 
fornecimento de energia.

Jaguarão tem como uma 
das principais reclamações a de-
ficiência no número de Audito-
res-Fiscais e de pessoal de apoio 
para o pleno desenvolvimento 
da atividade de fiscalização e 
repressão ao contrabando e ao 
descaminho na fronteira com o 
Uruguai.

Os cinco Auditores lotados 
por lá trabalham em um pré-
dio novo, construído há apenas 
três anos. A estrutura física do 
local é excelente. Porém, os Au-
ditores relatam que, houvesse 
efetivo adequado, as ações po-
deriam ser intensificadas, uma 
vez que, na região, os casos de 
contrabando e descaminho têm 
aumentado. 

No Porto Seco, a mesma si-
tuação se configura. A unidade 
fica a seis quilômetros do centro 
de Jaguarão, com sala espaçosa 
e equipamentos necessários para 
o desenvolvimento da atividade 
de fiscalização das cargas expor-
tadas e importadas. O pátio para 
os veículos é adequado e bem 
organizado. Porém, há falta de 
pessoal, segundo queixas dos 
próprios Auditores, uma vez que 

a demanda é intensa.
No extremo sul do país, 

no município de Chuí, passam 
cerca de 2.200 caminhões por 
mês, o que a torna a mais movi-
mentada fronteira terrestre com 
o Uruguai.  No entanto, não há 
estacionamento.

A cobertura na área de vis-
toria é pequena, o que dificulta o 
trabalho nos dias com clima mais 
rigoroso. Também falta uma câ-
mara frigorífica e uma área pró-
pria para carga perigosa, assim 
como um depósito apropriado 
para as mercadorias apreendi-
das. Hoje, elas são armazenadas 
em contêineres, que também são 
arquivos de documentos. 

A maioria dos 15 Auditores 
lotados em Chuí atua na fiscali-
zação aduaneira. A outra parte 
trabalha no gerenciamento de 
risco e na repressão ao contra-
bando. O prédio da RFB (Re-
ceita Federal do Brasil) onde 
funciona o ponto de fronteira 
também abriga o posto de imi-
gração, de responsabilidade da 
Polícia Federal.

Demandas

Os Auditores-Fiscais de 
Chuí também reivindicam o adi-
cional para localidades inóspitas 
e o aumento do efetivo de Au-
ditores. Outra sugestão é a pre-
visão de um período, entre 3 e 
5 anos, para a permanência nas 
localidades fronteiriças ou de di-
fícil provimento. 

Como o município de Chuí 
não oferece boas condições para 
moradia, a maioria dos servido-
res reside na cidade de Santa 
Vitória do Palmar. Em função 
disso, eles percorrem um trecho 
de 22 km até o local de trabalho.

são cinco Auditores em itaqui, 
mas boa parte exerce funçõe_s 
em desacordo com suas 
atribuições.

A pequena sala improvisada, ce-
dida pela prefeitura, é único es-
paço para despacho em Aceguá.

Em Barra do quaraí, não há 
Auditor-Fiscal lotado na unidade, 
que existe apenas formalmente.

Chuí recebe cerca de 2.200 ca-
minhões por mês, mas não há 
estacionamento disponível.
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competitividade

Um dos argumentos a 
favor da desonera-
ção da folha de paga-

mento é o de que ela propi-
ciaria maior competitividade 
aos produtos brasileiros no 
exterior. 

Os encargos sociais e os 
salários são dois dos com-
ponentes do custo total do 
trabalho. Salários devem ser 
entendidos como o total da 
remuneração, direta e indi-
reta, recebida pelo trabalha-
dor como contrapartida pela 
prestação de trabalho a um 
empregador. As contribuições 
sociais referem-se aos encar-
gos incidentes sobre a folha 
de pagamentos e que não se 
revertem diretamente em be-
nefício do trabalhador.

Resumidamente, o custo 
total do trabalho é a soma das 

despesas remuneratórias e de 
manutenção do trabalhador, 
encargos sociais incidentes 
sobre a folha de pagamentos, 
treinamento e benefícios. 

Sendo assim, em termos 
de inserção competitiva da 
empresa no mercado, espe-
cialmente no mercado inter-
nacional, o custo relevante é o 
custo total do trabalho, e não 
apenas o custo dos encargos 
incidentes sobre a folha de pa-
gamentos, uma vez que este é 
parte daquele.

Do ponto de vista dos cus-
tos trabalhistas, portanto, para 
duas empresas que tenham o 
mesmo custo total do trabalho, 
não haverá diferencial compe-
titivo entre elas, se os encargos 
sociais, como percentual sobre 
a folha de pagamentos, forem 
bastante inferiores numa de-
las. Isto significa que, no caso 
de forte desoneração da fo-
lha de pagamentos no Brasil, 
uma empresa brasileira que 
compete no mercado interna-
cional com, por exemplo, uma 
empresa chinesa, não passaria 
a ter, necessariamente, maior 
vantagem competitiva. 

Sabe-se que o componen-
te salário no custo do trabalho 
de uma empresa chinesa é 
baixíssimo e menor do que o 
brasileiro. A vantagem compe-
titiva, se existir, dependeria da 
magnitude da desoneração e 
dos concorrentes no mercado 
internacional. 

De uma amostra de 34 
países, desenvolvidos e emer-
gentes, levantada pelo Depar-
tamento de Trabalho dos Es-
tados Unidos da América para 
o ano de 2009, apenas dois 
países, México e Filipinas, têm 
custo total do trabalho inferior 

ao Brasil.
Para conseguir reduzir 

seus custos do trabalho a ní-
veis inferiores ao do México, 
exclusivamente por meio da 
desoneração das contribui-
ções sociais, o Brasil precisa-
ria desonerar suas contribui-
ções sociais, com base no ano 
de 2009, em 85,82% – o que 
seria impraticável.

A maior parte dos efeitos 
benéficos de uma desonera-
ção dos encargos sociais para 
a economia ocorre somente 
em níveis superiores a 50% se-
gundo o estudo “Impactos dos 
encargos sociais na economia 
brasileira”, realizado por M. 
Bittencourt e M. Teixeira. 

O estudo realizado pelo 
Banco Mundial, intitulado The 
Custo Brasil since 1990-1992, 
mostra que até o patamar de 
50% de desoneração, have-
ria uma redução de 2% a 5% 
no custo total das empresas, 
assumindo-se que o governo 
“eliminaria tributos (contribui-
ções sociais) e os benefícios 
financiados pelos tributos”. 
Tal redução não viabilizaria 
investimentos produtivos ou 
geração de emprego.

Os resultados empíricos 
mostram que a desoneração 
da folha de pagamentos não é 
capaz de promover efeitos be-
néficos para toda a economia. 
Estes dependem muito mais 
do desempenho positivo dos 
indicadores econômicos a mé-
dio e longo prazo – como cres-
cimento sustentado do produ-
to, controle fiscal e de preços 
– do que do estímulo de me-
didas regulatórias pontuais de 
curto prazo, como é o caso a 
redução das alíquotas da con-
tribuição social patronal.
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sem remuneração a manuten-
ção da vinculação ao regime do 
plano de Seguridade Social do 
servidor público, mediante o re-
colhimento mensal da respectiva 
contribuição, no mesmo percen-
tual devido pelos servidores em 
atividade”.

Ainda segundo a norma, 
o percentual recolhido incide 
sobre a remuneração total do 
cargo a que o servidor faz jus 
no exercício de suas atribui-
ções, computando-se inclusive, 
as vantagens pessoais, incluídas 
pela Lei nº 10.667/2003.

Como pagar

O recolhimento deve ser 
efetuado até o segundo dia útil 
após a data do pagamento das 
remunerações dos servidores 
públicos. Caso a contribuição 
seja feita após a data de venci-
mento, aplicam-se os procedi-
mentos de cobrança e execução 
dos tributos federais conforme a 
Lei 10.667/ 2003. Isso significa 
que quando do recolhimento da 
contribuição, no caso 

licença sem vencimento
dos servidores que efetuarem 
o pagamento em atraso, serão 
aplicados os mesmos procedi-
mentos de cobrança e execução 
federais.

O pagamento da CPSSS 
(Contribuição do Plano de Segu-
ridade Social do Servidor) deve-
rá ser realizado por meio de Darf 
(Documento de Arrecadação de 
Receitas Federais), utilizando o 
código da receita 1684. O cam-
po 5 do documento deve ser 
preenchido com o código da UG 
(Unidade Gestora) de lotação do 
servidor.  

Vale ressaltar que o servidor 
que não recolher as contribui-
ções previdenciárias no período 
em que estiver afastado do car-
go, terá interrompida a conta-
gem de tempo de contribuição 
para efeitos de aposentadoria no 
Regime Próprio de Previdência 
Social.  

É necessário esclarecer ain-
da que a contribuição para o 
plano de Seguridade So-

O servidor público que 
desejar pode contri-
buir para a Previdência 

mesmo durante o período em 
que estiver gozando licença sem 
vencimento. A contribuição ser-
ve para impedir a interrupção da 
contagem relacionada à aposen-
tadoria no RPPS (Regime Pró-
prio de Previdência Social).  

O assunto foi alvo de estudo 
por parte da Diretoria de Assun-
tos de Aposentadoria e Pensões 
do Sindifisco Nacional, após 
o recebimento de consulta por 
parte de alguns filiados acerca 
da possibilidade de o servidor 
público em licença sem venci-
mento fazer o recolhimento em 
atraso da contribuição previden-
ciária. A Diretoria constatou que 
é possível tanto o recolhimento 
em atraso quanto a efetivação 
do recolhimento no período em 
que o servidor estiver afastado 
de suas funções.

 O embasamento legal 
para a ação está nos parágrafos 
2 e 3, do artigo 183 da Lei nº 
8.112/90, que estabelece que a 
União manterá Plano de Seguri-
dade Social para o ser-
vidor e sua família nos 
seguintes casos: 

“§ 2o - O servidor 
afastado ou licenciado do 
cargo efetivo, sem direito 
à remuneração, inclusive 
para servir em organismo 
oficial internacional do qual 
o Brasil seja membro efetivo 
ou com o qual coopere, ain-
da que contribua para regime 
de previdência social no exte-
rior, terá suspenso o seu víncu-
lo com o regime do Plano de 
Seguridade Social do Servidor 
Público.”

 “§ 3o - Será assegurado ao 
servidor  licenciado ou afastado 

cial não objetiva tão-somente o 
custeio da aposentadoria do ser-
vidor público ocupante de cargo 
efetivo, mas também visa a dar 
cobertura aos riscos a que estão 
sujeitos o servidor e sua família, 
e compreende um conjunto de 
benefícios e ações que atendam 
às seguintes finalidades: garantir 
meios de subsistência nos even-
tos de doença, invalidez, velhice, 
acidente em serviço, inatividade, 
falecimento e reclusão; proteção 
à maternidade, à adoção e à pa-
ternidade; e assistência à saúde. 

A critério da administração, 
poderão ser concedidas ao ser-
vidor ocupante de cargo efetivo, 
desde que não esteja em estágio 
probatório, licenças para tratar 
de assuntos particulares pelo 
prazo de até três anos consecu-
tivos, sem remuneração. A pe-
dido do servidor ou no interes-
se do serviço, a licença poderá 
ser interrompida a qualquer 
tempo.
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Aduaneiros debatem integração das fronteiras em

seminário internacional

A garantia da segurança 
nas fronteiras do Brasil 
com países vizinhos deu 

o tom dos debates do Seminário 
Internacional Aduaneiro, ocor-
rido entre os dias 13 e 14 de 
junho, em Foz do Iguaçu (PR). 
O evento foi promovido pelo 
Sindifisco Nacional em parceria 
com os demais sindicatos mem-
bros da Frasur (Federação dos 
Funcionários da Arrecadação 
Fiscal e Aduaneiros do Merco-
sul), entidades que representam 
os fiscais aduaneiros da Argen-
tina, do Chile, do Paraguai, do 
Uruguai e da Colômbia.

A importância da integra-
ção regional foi lembrada pelo 
diretor de Relações Interna-
cionais do Sindifisco Nacional 
e presidente da Frasur, João 
Cunha. “A preocupação com as 
fronteiras é de todos os países 
e, como entidade que congrega 
todos os trabalhadores da adua-
na, além de Chile e Colômbia, a 
Frasur tem como intenção atuar 
em toda América do Sul, e va-
mos trabalhar para isso”.

unidades ficariam em segundo 
plano. 

O 1º vice-presidente do 
Sindifisco Nacional, Lupércio 
Montenegro, lembrou aos pre-
sentes a execução do projeto 
“Fronteira em Foco”, em que 
os diretores da DEN (Direto-
ria Executiva Nacional) per-
correram, entre 2010 e 2011, 
centenas de quilômetros para 
avaliar “in loco” as condições 
de trabalho dos Auditores que 
atuam na aduana. Ele lamen-
tou ainda a ausência da RFB no 
Plano Estratégico de Fronteiras, 
lançado no dia 8 de junho pelo 
governo federal. “A Receita não 
foi ouvida. Ela tem precedência 
constitucional nesse assunto de 
comércio exterior. Vamos ane-
xar ao relatório do ‘Fronteira 
em Foco’ a inclusão do órgão 
ao plano, devido à importân-
cia que esse assunto representa 
para nós”, concluiu.

Narcotráfico

O enfrentamento ao tráfico 
internacional de drogas e armas 
também esteve na pauta de de-
bates nos dois dias de seminá-
rio. De acordo com as Nações 
Unidas, o mundo tem hoje cer-
ca de 250 milhões de usuários 
de drogas. A informação foi 
levantada pelo chefe do Escri-
tório da Aduana do aeroporto 
de Ezeiza (Argentina), Alberto 
Aranzazu Romero. Ele apresen-
tou as características principais 
do narcotráfico: os prejuízos à 
saúde pública e a alta capacida-
de de corrupção. 

Além de Romero, discuti-
ram o tema o chefe da Divisão 
de Repressão da 9ª RF (Região 
Fiscal), Auditor-Fiscal Sérgio 
Antônio Lorente; o professor 
da Escola de Capacitação da 

Administração Federal de In-
gressos Públicos da Argentina 
Mario César Pintos; o subdire-
tor de Controle da Direção Na-
cional de Aduanas Argentinas, 
Silvio Luis Minisini; o inspetor 
do Departamento de Vigilância 
Aduaneira do Uruguai, Omar 
Fernandes; o secretário-geral da 
Frasur, Pedro Giovanni Caro, e 
o coronel do Exército brasileiro, 
Jori Dolvim Dantas. 

Prerrogativas

Conduzindo os trabalhos da 
mesa sobre o tema, o presidente 
do Sindifisco Nacional, Pedro 
Delarue, lembrou as prerroga-
tivas previstas na Constituição 
Federal para a administração 
tributária e para os servidores 
fiscais, de precedência sobre 
os demais setores administra-
tivos e da previsão de recursos 
prioritários para suas ativida-
des. “Nenhum desses preceitos 
constitucionais é observado 
pelas autoridades públicas que, 
no dia a dia, relevam a aduana 
brasileira a um plano secundá-
rio na obtenção de recursos, o 
que precariza enormemente a 
atuação dos Auditores-Fiscais e 
da Receita Federal do Brasil na 
proteção de nossas fronteiras”, 
criticou o sindicalista.

O professor em Direito 
Constitucional-Administrativo 
Léo da Silva Alves também 
ressaltou a deficiência do Esta-
do brasileiro quando o assunto 
é a garantia das prerrogativas 
dos servidores alfandegários. 
“O governo vem permitindo 
segurança pessoal, alimenta-
ção, estadia, saúde em ambien-
te internacional aos servidores 
de carreira da Aduana? Essas 
questões não são privilégios, 
são prerrogativas”, alertou o 

Presente no painel: “Adu-
ana no comércio internacional 
– agilidade versus controle”, o 
chefe da Divisão de Adminis-
tração Aduaneira da Superin-
tendência Regional da 3ª RF 
(Região Fiscal), Auditor-Fiscal 
Dário da Silva Brayner Filho, 
apresentou o cenário econômi-
co brasileiro para demonstrar a 
grandeza do desafio de agilizar 
os trâmites na aduana. 

A coordenadora de Fiscali-
zação e Controle Aduaneiro da 
RFB (Receita Federal do Brasil), 
Herica Gomes Vieira, comple-
mentou a apresentação de Dá-
rio com trabalhos conduzidos 
na aduana dentro do conceito 
de segurança e agilidade, como 
o Siscomex Carga, por exemplo. 

O inspetor da RFB em Pa-
caraima (RR), Auditor-Fiscal 
Alfonso Burg, questionou a vi-
são da administração sobre as 
aduanas menores. Ele levantou 
a reflexão do interesse da Recei-
ta sobre essas estruturas ou se, 
devido à pouca importância, 
em termos de movimento, essas 

Evento reuniu autoridades aduaneiras latino-americanas
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professor. 
Participaram da mesa o 

presidente da Associação de 
Funcionários Aduaneiros do 
Uruguai, Hector Charlone; o di-
retor de Relações Internacionais 
da Aduana do Paraguai, Luis 
Catalino Morales; e o deputado 
federal Dr. Rosinha (PT/PR). 

Grandes eventos

A eficácia da fiscalização 
nas fronteiras em virtude de 
eventos de grande magnitu-
de no Brasil, como a Copa do 
Mundo de 2014 e as Olimpía-
das de 2016, concentrou as dis-
cussões no último dia do Semi-
nário Aduaneiro Internacional. 

Na oportunidade, o asses-
sor do gabinete da Secretaria 
da Receita Federal do Brasil 
Auditor-Fiscal Ronaldo Lázaro 
Medina adiantou que a RFB 
está desenvolvendo instrumen-

tos normativos para a aplicação 
de benefícios fiscais às empresas 
que se destinarão a eventos des-
se porte. “Atrás desse sistema 
normativo propriamente, preci-
saremos ainda de sistemas in-
formativos que dêem conta do 
controle fiscal, e isso é impor-
tante por conta da codificação e 
variação dos gastos tributários”.

O chefe de Gabinete do 
ministro do Turismo, Auditor-
-Fiscal da RFB aposentado, 
Bento Afonso dos Santos, e o 
coordenador-geral do Ministé-
rio do Esporte, Joel Fernando 
Benin, aproveitaram a oportu-
nidade para mostrar as iniciati-
vas do Governo em relação aos 
grandes eventos esportivos que 
o Brasil abrigará. 

Presenças
A grande relevância do 

assunto trouxe ainda a partici-

pação de diversas autoridades 
como os superintendentes da 
9ª RF (Região Fiscal), Auditor-
-Fiscal Luiz Bernardi, da 7ª RF, 
Auditora-Fiscal Eliana Polo Pe-
reira, da 1ª RF, Auditor-Fiscal 
José Oleskovicz, e da 3ª RF, Au-
ditor-Fiscal Moacyr Mondardo 
Júnior; os presidentes das DS 
(Delegacia Sindical) Itajaí (SC), 
Sérgio Leandro Franzoi, e Foz 
do Iguaçu, Mário Bruno Macha-
do; os delegados da RFB em 
Foz do Iguaçu, Auditor-Fiscal 
Rafael Rodrigues Dolzan, e da 
12ª Delegacia da RFB, Auditor-
-Fiscal José Aires dos Santos Jú-
nior; além do deputado federal 
e Auditor-Fiscal Amauri Teixeira 
(PT/BA) e do vice-presidente de 
Estudos Tributários da Associa-
ção Nacional dos Auditores-Fis-
cais da Receita Federal do Brasil 
Auditor-Fiscal Miguel Arcanjo 
Simas.

Presidente da Frasur, João Cunha,  
destacou integração entre países 

Quem defende os interesses nacionais
merece ser reconhecido, pois, para nós, 
o seu valor não tem limites.
Os Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil que atuam na 
aduana são os principais responsáveis por defender as nossas 
indústrias e a economia brasileira.

Atuar na aduana é 
 defender o Brasil!

PROJETO
AUDITOR
VALORIZADO
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Contribuição científica para o aperfeiçoamento da tributação e da 

Previdência social

de econômica na passagem do 
Simples Federal para o Simples 
Nacional, bem como a assime-
tria existente na tributação dos 
três sub-segmentos de serviço do 
Simples Nacional. 

“A minha participação nes-
se concurso teve dois alicerces 
iniciais: a minha experiência na 
Receita Federal do Brasil e a ela-
boração da minha dissertação 
de mestrado”, disse Giovane ao 
declarar que a monografia pre-
miada no concurso foi um des-
dobramento de seu trabalho de 
mestrado. 

“No país, as maiores autori-
dades na operação da tributação 
são os Auditores-Fiscais. Como 
estamos lidando no nosso dia a 
dia com essa questão somos um 
grupo privilegiado no sentido 
de reportar melhorias e suges-

tões para o aperfeiçoamento da 
tributação no país”, salientou o 
Auditor, que atualmente é con-
selheiro no Carf (Conselho Ad-
ministrativo de Recursos Fiscais). 
Giovanne é presidente da 2ª 
Turma Ordinária da 1ª Câmara 
da 2ª Seção. 

Já o Auditor-Fiscal André 
José Laureto, que ficou em ter-
ceiro lugar, com a monografia 
“Uma Análise de Impactos do 
Simples Nacional no Distrito 
Federal” analisou os efeitos do 
programa governamental sob a 
ótica do faturamento, da mas-
sa salarial e da quantidade de 
empregos. No trabalho, foram 
utilizadas abordagens distintas 
para comparar o desempenho 
de empresas optantes e não op-
tantes pelo Simples Nacional no 
âmbito do Distrito Federal. 

Nacional. O concurso teve como 
objetivo estimular ações imple-
mentadas pelas administrações 
diretas no que diz respeito aos 
aspectos tributários da LC (Lei 
Complementar) nº 123/2006, 
bem como premiar pesquisas 
que tratam do mesmo tema. Os 
prêmios foram entregues na so-
lenidade de Abertura do IV Se-
minário do Simples Nacional, re-
alizado em Brasília (DF), no dia 
16 de maio.

Simples Nacional

O Auditor-Fiscal Giovanne 
Campos, segundo colocado no 
concurso, foi premiado ao abor-
dar “O Ônus Tributário das ME 
E EPP Brasileiras – evolução e 
comparação com as empresas 
tributadas pelo Regime Ordiná-
rio”.  No trabalho, o Auditor bus-
cou comprovar a desoneração 
tributária deferida no Brasil para 
as microempresas e negócios de 
pequeno porte comparando o 
modelo nacional com os exis-
tentes no exterior, mensurando 
a desoneração tributária do Sim-
ples Federal (Lei nº 9.317/96) 
para o Simples Nacional (Lei 
Complementar nº 123/2006) e 
a do Simples Nacional para a 
tributação comum ordinária dos 
demais contribuintes.

Campos estudou a deso-
neração tributária instituída nos 
regimes tributários diferenciados 
das micro e pequenas empresas 
brasileiras e fez uma abordagem 
dos incentivos deferidos ao seg-
mento no Brasil e no estrangeiro. 
O Auditor também investigou a 
evolução dos regimes tributários 
diferenciados, mostrando a de-
soneração tributária por ativida-

Esta edição do Integração 
destaca o trabalho de 
alguns Auditores-Fiscais 

com foco diferenciado dos abor-
dados nos números anteriores. 
Este número vai ressaltar a pre-
miação de Auditores em concur-
sos em que a Classe demonstra o 
expressivo preparo intelectual da 
categoria. São pessoas que con-
tribuem, de forma significativa, 
para o desenvolvimento científi-
co e aprimoramento de assuntos 
relativos às questões tributárias, 
aduaneiras e previdenciárias - 
temas relevantes para a Classe 
e para a sociedade brasileira em 
geral.

De acordo com dados da 
Esaf (Escola de Administração 
Fazendária), de 1999 a 2010, 21 
Auditores-Fiscais da RFB (Recei-
ta Federal do Brasil) foram pre-
miados ou receberam menção 
honrosa pela produção de traba-
lhos monográficos. Os concursos 
foram promovidos pela Esaf em 
parceria com órgãos como o 
Tesouro Nacional, o Ipea (Ins-
tituto de Pesquisa e Economia 
Aplicada), a Caixa Econômica 
Federal, a CGU (Controladoria-
-Geral da União), a Secretaria 
de Orçamento Federal do Minis-
tério do Planejamento e a Secre-
taria Executiva do Ministério da 
Fazenda.  

Recentemente, os Audito-
res-Fiscais Giovanne Christian 
Nunes Campos e André José 
Laureto foram contemplados 
com a segunda e terceira colo-
cação, respectivamente, na 1ª 
edição do “Prêmio Tributação 
e Empreendedorismo”, promo-
vido pela Secretaria-Executiva 
do Comitê Gestor do Simples 
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Giovanne Campos recebe prêmio por trabalho sobre Simples Nacional 
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Contribuição científica para o aperfeiçoamento da tributação e da 

Previdência social
Prêmio Carf 

O concurso promovido pelo 
Carf (Conselho Administrativo 
de Recursos Fiscais), em parceria 
com a FGV (Fundação Getúlio 
Vargas), constitui outro campo 
de destaque da Classe. O certa-
me tem por objetivo incentivar 
o debate e disseminar estudos e 
pesquisas de temas relacionados 
ao contencioso administrativo 
fiscal federal. 

Dos 11 trabalhos seleciona-
dos no I Prêmio Carf de Mono-
grafia em Direito Tributário, reali-
zado no ano passado, seis são de 
Auditores-Fiscais da RFB. Nessa 
primeira edição, o concurso foi 
dividido em três categorias que 
abordaram os seguintes temas: 
Processo Administrativo Fiscal; 
Direito Tributário no Contencio-
so Administrativo Fiscal Federal; 
e Contribuições Previdenciárias 
no Contencioso Administrativo 
Fiscal Federal. 

Os primeiros colocados em 
dois temas foram Auditores. O 

Auditor-Fiscal Marco Meirelles 
Aurélio, vencedor na temática 
“Processo Administrativo Fis-
cal”, abordou as “Invalidades 
no Processo Administrativo Tri-
butário”. Ele examinou como o 
julgador deve realizar o juízo de 
admissibilidade a fim de resolver 
questões sobre pressupostos de 
existência, requisitos de validade 
e condições da ação. O Auditor-
-Fiscal Marco Meirelles atua na 
DRJ (Delegacia Regional de 
Julgamento) no Rio de Janeiro 
(RJ).    

Família

A premiação principal sobre 
“As Contribuições Previdenciá-
rias no Contencioso Administra-
tivo Fiscal Federal” foi concedi-
da aos irmãos Auditores-Fiscais 
Karina Alessandra de Mattera 
Gomes e Eduardo Newman de 
Mattera Gomes. Os dois são 
oriundos da Previdência e, de 
acordo com Karina, a carência 
de estudos acadêmicos sobre a 
legislação previdenciária foi o 
que os motivou a participar do 
concurso. 

“O incentivo ao estudo e à 
pesquisa de temas previdenci-
ários renova a nossa esperan-
ça de que a Seguridade Social, 
conquista do povo brasileiro, 
continuará sendo tratada com 
toda a atenção e cuidado que os 

cidadãos merecem, de forma a 
cumprir com o desiderato cons-
titucional de assegurar a todos os 
direitos relativos à saúde, à previ-
dência e à assistência social”, diz 
a Auditora.

Para Eduardo Newman, a 
participação do Auditor-Fiscal 
nesse tipo de concurso é uma 
forma de valorizar o cargo, uma 
vez que o profissional tem a opor-
tunidade de colaborar para o 
aprimoramento de institutos tão 
significativos para a sociedade 
como a Previdência Social. 

Na monografia “Delimitação 
Constitucional da Base de Cál-
culo das Contribuições Sociais 
Previdenciárias Incidentes sobre 
as Remunerações dos Segura-
dos Empregados”, os Auditores 
realizaram uma proposta de in-
terpretação constitucional da Lei 
nº 8.212/91, com a finalidade de 
estabelecer critérios seguros para 
a delimitação da incidência previ-
denciária sobre as remunerações 
dos segurados empregados.

Eduardo ingressou na ex-
tinta Secretaria da Receita Previ-
denciária em 1998 e atualmente 
é chefe na Disit (Divisão de Tri-
butação) em São Paulo (SP). Já 
Karina teve ingresso na carreira 
em 2001 e hoje trabalha como 

assistente jurídica no gabinete da 
Superintendência da RFB na ca-
pital paulista.

Contemplado com o 3º 
lugar ao abordar o tema “O Di-
reito Tributário no Contencioso 
Administrativo Fiscal Federal”, 
o Auditor-Fiscal Luiz Henrique 
Travassos Machado falou sobre 
“Drawback e os princípios da fun-
gibilidade e da vinculação física”. 
O Auditor falou com a equipe do 
Integração no dia da solenidade 
de premiação e disse que viu no 
prêmio uma oportunidade para 
contribuir com o aperfeiçoamen-
to da administração pública.

O trabalho do Auditor expli-
ca cada uma das atribuições dos 
regimes aduaneiros especiais e 
como eles podem ser aplicados 
de maneira mais adequada no 
caso de disposições de mercado-
ria estrangeira no ciclo de fabrica-
ção do produto nacional.

Nesse mesmo concurso, o 
Auditor-Fiscal Flaviano Nico-
demos de Andrade Lima, com 
a monografia “Contribuições 
Previdenciária: aspectos cons-
titucionais; parcelas integrantes 
e não integrantes do salário de 
contribuição”, recebeu a menção 
honrosa pelo excelente trabalho 
desenvolvido. 

Irmãos Auditores Karina e Eduardo levam 1º Prêmio Carf 

Luiz Henrique, que  ficou 3º lugar 
no Prêmio Carf, conta que viu 
no certame uma oportunidade 
importante para contribuir com o 
aperfeiçoamento da administra-
ção pública
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ADI 4616 
A RFB (Receita Federal do Brasil) encaminhou à AGU (Advoca-

cia-Geral da União) nota técnica de esclarecimento a respeito da ADI 
(Ação Direta de Inconstitucionalidade) 4616. O documento destaca a 
opinião da administração acerca das mudanças que resultaram na con-
figuração atual do cargo de Analista-Tributário da RFB. De acordo com 
o texto, não houve ampliação de atribuições ou alterações na comple-
xidade do cargo de Analista-Tributário nas transposições envolvidas.

Junta Provisória
A DS (Delegacia Sindical) Uruguaiana (RS) do Sindifisco Nacio-

nal elegeu, por aclamação, Junta que vai comandar a Delegacia pro-
visoriamente até a eleição da nova diretoria executiva. Neste período, 
os Auditores-Fiscais eleitos (Jones David Lage da Silva, Nory Celeste 
Sais de Ferreira e Renato Terroso Lopes) exercerão a administração 
da DS em sua plenitude, podendo praticar todos os atos de compe-
tência do presidente, secretário-geral e diretor de finanças. 

Reajuste
Os associados do Unafis-

co Saúde aprovaram, em As-
sembleia Geral, o reajuste de 
6,96% nas tabelas de contribui-
ções mensais do plano. O novo 
percentual, que será utilizado 
para desconto a partir do con-
tracheque de julho, pago em 
agosto deste ano, foi aprova-
do por 60,31% dos associados 
participantes. A outra opção de 
percentual, de 6,79%, recebeu 
39,69% dos votos. O resultado 
final da Assembleia foi divulgado 
no dia 5 de julho.

Oficina Temática
O Sindifisco Nacional participou de oficina temática sobre o Projeto 

de Lei 1992/07, que prevê a criação da previdência complementar para 
os servidores públicos federais, promovida pela Secretaria de Recursos 
Humanos do Ministério do Planejamento. Como resultado do encontro, 
a Bancada Sindical apresentou encaminhamento contra a aprovação do 
projeto. As constatações serão compiladas em um relatório que servirá de 
base para as discussões entre governo e entidades.

Fronteiras
Em audiência realizada no 

dia 8 de julho com o presiden-
te do Sindifisco Nacional, Pedro 
Delarue, e o vice-presidente, Lu-
pércio Montenegro, o subsecretá-
rio de Gestão Corporativa, Audi-
tor-Fiscal Marcelo Melo defendeu 
a participação da Receita Federal 
do Brasil no Plano Estratégico de 
Fronteiras. Na ocasião, a Direto-
ria Executiva Nacional informou 
ao subsecretário que o Sindicato 
está buscando contato com seto-
res estratégicos do governo para 
integrar a Receita ao Plano.

Plenária Nacional 
Os dois dias de Plenária Nacional, realizada em Brasília, em ju-

lho, resultaram na deliberação de diversos itens sobre Aduana, Pre-
vidência, Campanha Salarial e Tributação. Na abertura do evento, 
o presidente do Sindifisco Nacional, Pedro Delarue, falou sobre as 
ações que estão sendo acompanhadas pela Diretoria Executiva Na-
cional, entre elas a Ação Direta de Inconstitucionalidade 4616 e a 
Proposta de Emenda à Constituição 443/09.

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


