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No dia 28 de julho, Audito-
res-Fiscais da RFB (Receita Fe-
deral do Brasil) e do Trabalho, 
Peritos e Delegados da Polícia 
Federal e Advogados Públicos 
da União realizaram uma série 
de atividades relacionadas ao 
Dia Nacional de Mobilização. 
Quem passou pelos principais 
aeroportos e postos de atendi-
mento ligados às carreiras en-
volvidas recebeu panfletos e in-
formações sobre a importância 

“É preciso melhores condições de trabalho, unidades 
aparelhadas e segurança funcional”.

Entre os dias 9 e 10 de novem-
bro, os filiados do Sindifisco Nacio-
nal participarão da segunda eleição 
da DEN (Diretoria Executiva Na-
cional) e do Conselho Fiscal Nacio-
nal após a fusão entre as entidades 
sindicais representativas da Receita 
Federal do Brasil e da Previdência 
Social (Unafisco e Fenafisp).

Para que o pleito ocorra sem 
nenhum transtorno, a CEN (Comis-
são Eleitoral Nacional) vem dando 
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Dário da Silva Brayner Filho

Coordenador da Coana (Coordenação-geral da 
Administração Aduaneira) e Auditor-Fiscal 

Criado há 17 anos, o Unafisco 
Saúde, Plano de Saúde administra-
do pelo Sindicato, tem como função 
gerenciar com excelência os interes-
ses dos filiados e de seus familiares. 
Nesta edição, o Integração apresen-
ta o papel da diretoria do Plano de 
Saúde, e de seu conselho Curador, 
e os cuidados que são tomados para 
promover uma política de atendi-
mento simplificado e de excelência 
aos Auditores-fiscais lotados em 
qualquer canto do país, como os 
produtos Unafisco Saúde Premium 
e Unafisco Saúde Soft. 

DEN em Ação

Campanha Conjunta mobiliza Auditores-Fiscais e demais 
carreiras em prol do serviço público de qualidade 

da valorização desses servidores 
públicos. A intenção do grupo 
foi sensibilizar a sociedade e as 
autoridades em todo país para a 
luta por um serviço público de 
qualidade, com a retomada dos 
concursos públicos e o término 
da terceirização nos órgãos, e 
contra os cortes e o contingen-
ciamento orçamentário. 

sequência a um calendário de ações 
previstas no regimento eleitoral. O 
montante destinado para as cha-
pas concorrentes será de R$ 1,020 
milhão, além de R$ 200 mil para 
financiar as  atividades da CEN. O 
mandato valerá para o período de 
2 de janeiro de 2012 a 1º de janeiro 
de 2014. 
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O mês de julho foi mar-
cado pela grande mo-
bilização realizada por 

Auditores-Fiscais da RFB (Re-
ceita Federal do Brasil) e do Tra-
balho, Delegados e Peritos da 
Polícia Federal e Advogados da 
União – carreiras unidas em tor-
no da Campanha Salarial Con-
junta. No dia 28, como mostra 
este Integração nas páginas 8 e 
9, representantes dos cargos en-
volvidos nessa empreitada parti-
ciparam do Dia Nacional de Mo-
bilização por um serviço público 
de qualidade. 

Em todas as capitais do país 
e em cidades de todas as regiões 
da federeção, foram realizadas 
atividades estruturadas para 
alertar o governo e a sociedade 
sobre as carências do serviço pú-
blico e sobre a demora do Exe-
cutivo em iniciar as negociações 
para tratar das demandas des-
sas carreiras. No entanto, o que 
mais chamou a atenção durante 
a data foi a capacidade de arti-
culação de Auditores-Fiscais e 
demais cargos envolvidos para, 
de forma simultânea e homogê-
nea, desencadear ações por todo 
o imenso território nacional. 

Coesão e Unidade em prol do 

A data não é apenas um 
marco público do tamanho e 
da importância dos envolvidos 
na Campanha Salarial Conjun-
ta, mas uma prova inequívoca 
da unidade e da coesão dessas 
categorias e do compromis-
so delas com a garantia de um 
serviço público de qualidade. 
A mobilização foi uma resposta 
à inoperância do governo no 
que diz respeito à apresentação 
de propostas concretas para as 
demandas encaminhadas pelas 
entidades representativas dessas 
carreiras. 

É importante ressaltar ainda 
que, desde o início deste ano, 
essas categorias têm procurado 
incessantemente sentar à mesa 
com representantes do Execu-
tivo para debater os principais 
pontos da pauta de negociação. 
A resposta, porém, tem sido um 
constante postergar de prazos 
para a apresentação de qualquer 
posicionamento. 

Em reunião realizada no 
dia 12 de julho, o secretário de 
Recursos Humanos do Ministé-
rio do Planejamento, Duvanier 
Paiva, chegou a afirmar que o 
governo finalmente apresentaria 

uma proposta até o dia 21 da-
quele mês, o que não aconteceu. 
Ao contrário, o secretário abriu 
a reunião com as entidades no 
dia marcado solicitando que as 
“categorias revissem suas priori-
dades porque o orçamento é se-
vero e insuficiente para atender 
ao conjunto do funcionalismo 
público.”

Restou às carreiras, então, 
uma única alternativa: demons-
trar de forma contundente a 
mobilização de todos os envol-
vidos com as discussões. O dia 
28 de julho foi um momento 
histórico de união e mobilização 
das principais carreiras do Exe-
cutivo, que atenderam, de for-
ma impecável, o chamado pela 
defesa do serviço público. Vale 
reiterar que os atos demonstra-
ram a coesão e o comprometi-
mento dos Auditores-Fiscais da 
Receita e do Trabalho, os Advo-
gados Públicos da União e os 
Delegados e Peritos da Polícia 
Federal que agora esperam que 
prevaleça no governo o bom 
senso e que uma proposta con-
creta e adequada a todos seja 
apresentada durante este mês 
de agosto. 

Serviço Público

“O 28 de julho 
foi um momento 
histórico de união 
das principais 
carreiras do 
Executivo, que 
atenderam, de 
forma impecável, 
o chamado pela 
defesa do serviço 
público”
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Debates sobre progressividade na tributação são 

compilados em publicação

AnÚnCio

No dia 24 de agosto, em 
São Paulo, será realiza-
da a última edição do 

“Ciclo de Seminários Justiça Fis-
cal e Tributária: Progressividade 
da Tributação e Desoneração 
da Folha de Pagamento”. No 
evento, será lançada a cartilha 
“Justiça Fiscal e Progressividade 
da Tributação”. A publicação, 
elaborada em parceria com o 
Ipea (Instituto de Pesquisa Eco-
nômica Aplicada) e o Dieese 
(Departamento Intersindical de 
Estatística e Estudos Socioeco-
nômicos), é uma compilação dos 
debates das edições anteriores 
do ciclo, que aconteceram em 
Brasília (DF), Porto Alegre (RS) 
e Fortaleza (CE).

A publicação explica quais 
são os conflitos de interesses que 
impedem mudanças no regime 
tributário e fiscal no Brasil. As 
divergências, segundo a cartilha, 
paralisam qualquer tentativa de 
reforma tributária com intenção 
de promover mais justiça fiscal 
e diminuir as desigualdades de 
renda e riqueza no país. “Pobres 
pagam mais impostos do que ri-
cos proporcionalmente às suas 
rendas, uma vez que a maior par-
te da arrecadação de impostos no 
Brasil é feita através de impostos 
indiretos e são cobrados nos pre-
ços”, destaca a cartilha. 

Didaticamente elaborado, 
o livreto trabalha com conceitos 
de temas correlatos ao sistema 

tributário brasileiro e monta um 
panorama sobre a carga tributá-
ria no país e no mundo. A carti-
lha procura explicar característi-
cas da injusta forma de tributar 
do Brasil e reafirma a necessida-
de de uma discussão madura na 
sociedade visando a contribuir 
para a alteração do sistema tri-
butário no futuro próximo. 

O Dieese ficará responsável 
pela distribuição da publicação 
que, em princípio, será direcio-
nada às classes trabalhadoras 
organizadas. O Sindifisco Na-
cional, bem como as demais 
entidades que participaram dos 
debates do ciclo e elaboração da 
cartilha, disponibilizará a cartilha 
em seus sites. 

Se a recepcionista do hospital
torce o nariz quando vê a
carteirinha do seu plano,

lembre-se:

Para saber mais sobre os planos , acesse
www.unafiscosaude.org.br ou entre em contato

pelo telefone (061) 2103-5204

Nos momentos em que você mais precisa,
isso faz toda diferença.

Soft
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O bem-estar e a saúde 
dos Auditores-Fiscais e 
de seus familiares são 

prioridades do Sindifisco Nacio-
nal. Há, aproximadamente, 17 
anos, o Sindicato criou o Una-
fisco Saúde – plano considerado 
um dos maiores patrimônios da 
entidade e que neste curto tem-
po de existência, se comparado 
a outros planos, já faz parte do 
rol de planos de saúde de exce-
lência do mercado. O Integração 
deste mês mostra o papel da 
Diretoria de Plano de Saúde, e 
de seu Conselho Curador, e os 
cuidados que são tomados para 
promover uma política de aten-
dimento simplificado e de exce-
lência aos Auditores-Fiscais lota-
dos em qualquer canto do país. 

O plano tem duas modalida-
des de atendimento, o Unafisco 
Saúde Premium, produto mais 
antigo, que contabiliza mais de 
12 mil vidas; e o Unafisco Saúde 
Soft, lançado este ano. O primei-
ro conta com uma ampla rede de 
cobertura e o segundo tem um 
espectro de serviços mais básico, 
com cobertura simplificada. 

A pasta está sob o comando 
dos Auditores-Fiscais Jesus Luiz 
Brandão e Eduardo Artur Neves 

Plano de Saúde voltado para atender com o máximo de excelência e o

mínimo de burocracia
Moreira, diretor e diretor-adjunto 
respectivamente.  Na opinião de 
ambos, o grande diferencial do 
Unafisco Saúde é que o plano 
foi criado e é administrado por 
Auditores-Fiscais, ou seja, trata-
-se de um plano que tem uma re-
lação de proximidade com seus 
beneficiários.

“Buscamos soluções in-
dividuais para casos especiais. 
Tivemos uma Auditora que pre-
cisou de um atendimento muito 
específico que ainda não estava 
disponível na localidade onde a 
beneficiária residia. Assim que a 
administração do Plano soube 
do caso, procuramos credenciar 
estabelecimentos que ofereciam 
o tratamento. Em outro plano, 
talvez essa paciente tivesse de 
deixar seu domicílio e ficar longe 
de familiares em busca de trata-
mento”, conta Jesus Brandão.

Conselho Curador

Para organizar o Plano e ga-
rantir a participação dos benefi-
ciários, a diretoria conta com o 
Conselho Curador do Plano de 
Saúde. O grupo propõe medidas 
para o aprimoramento do Plano 
e aprecia e emite pareceres sobre 
propostas de alterações no Regu-
lamento do Unafisco Saúde. Tais 
propostas são então encaminha-
das para deliberação em Assem-
bleia Nacional de asssociados.

Os membros do Conselho 
Curador acompanham também 
a gestão financeira do Plano e 
a aplicação de recursos, fiscali-
zando, analisando e aprovando 
balanços e prestações de con-
tas. A composição do grupo é 
formada por dois diretores da 
DEN (Diretoria Executiva Na-
cional) e um conselheiro de 

cada RF (Região Fiscal). 
Para Jesus Brandão, essa 

gestão participativa é determi-
nante para o sucesso do Una-
fisco Saúde. “Como este é um 
Plano administrado por Audito-
res para Auditores, o serviço é 
voltado para desburocratizar o 
atendimento, isso significa que 
o beneficiário se sentirá seguro 
quando buscar pelos serviços.”

Unafisco Saúde Premium 

O produto oferece ao bene-
ficiário a mais completa rede de 
hospitais e clínicas com institui-
ções de ponta com qualidade e 
excelência reconhecidas nacio-
nal e internacionalmente. 

A rede credenciada do Una-
fisco Saúde Premium se estende 
por todo o país. “Além da cober-
tura ampla, o plano oferece ser-
viços de transplante e implantes, 
remoção aérea e home care”, 
pontua Carlos Lucena. O Unafis-
co Saúde Premium oferece mais 
de 400 procedimentos além dos 
que estão determinados pelo rol 
da ANS (Agência Nacional de 
Saúde) e, em sua maioria, são 
pré-autorizados. 

Unafisco Saúde Soft

Esta modalidade do Plano, 
que foi criada a partir da de-
manda de Auditores-Fiscais e 
de profundos estudos atuarias, 
tem como base a rede Unimed, 
e também tem abrangência na-
cional e ampla rede credenciada. 
Apesar do atendimento ser rea-
lizado através da Rede Unimed, 
a administração da carteira é 
realizada pelo Unafisco Saúde. 
O Unafisco Saúde Soft oferece 
todos os procedimentos determi-
nado pelo rol da ANS. 



Quem passou a vida 
se dedicando ao Brasil merece
toda a consideração.

MOSAP

Projeto
Aposentadoria
em Pauta

programa de 
integração e
valorização

Uma luta do Sindifisco Nacional e todos os Auditores pela

dos Aposentados e Pensionistas.
revogação da cobrança previdenciária

Aprovação das PEC 555/06, 270/07 e 36/08
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“É preciso melhores condições – unidades aparelhadas, 

mentos entre uma administra-
ção aduaneira e outra. Talvez 
isso possa ser mitigado na me-
dida em que nos conhecemos 
mais. É comum falarmos que (a 
fiscalização aduaneira) inexis-
te ou é ineficiente em tal local, 
mas eu acredito que temos que 
construir um ambiente de con-
fiança entre as administrações 
aduaneiras para que os servi-
dores se sintam confortáveis na 
troca de informações.

Nos diversos contatos que o 
Sindicato tem com Auditores-
-Fiscais lotados em postos de 
fronteira, é comum ouvir quei-
xas relacionadas à falta de efe-
tivo. Como é que esse proble-
ma pode ser resolvido?
Brayner – Em qualquer contex-
to que nós pararmos para olhar, 
vamos saber que existe carência 
de servidores públicos. O que 
precisamos fazer é encontrar 
uma estratégia de trabalho que 
nos permita realizar algumas 
atividades com um número me-
nor de servidores. Nesse ponto, 
o mapeamento de processos é 
fundamental. A carência não é 
só nas fronteiras, ela acontece 
em grandes unidades também. 
Se conseguirmos trabalhar com 
um pouco mais de objetividade 
e eficiência nos nossos proce-
dimentos, tentando minimizar 
algumas atividades que fazemos 
hoje e, de certa forma, não têm 
muito resultado, mas nos sobre-
carregam sobremaneira, talvez 
consigamos mitigar um pouco 
dessa carga de exigência que 
temos sobre os servidores da 
casa. Vamos continuar convi-
vendo com a escassez de recur-
sos. Não tenho a menor dúvida 

ambiente organizado, segurança”
Integração – O senhor já atuou 
na Coana por algum tempo e, 
portanto, conhece o andamen-
to das atividades pertinentes a 
esta área. O que poderia mu-
dar em sua opinião durante a 
sua gestão como coordenador?
Brayner – Eu acho que nós pre-
cisamos de uma aproximação 
muito grande com as Regiões 
Fiscais. A Coana tem papel fun-
damental na estratégia da área 
aduaneira, e é necessário que 
haja uma sintonia muito grande 
de entendimento entre o que as 
unidades pensam, o que as Re-
giões Fiscais manifestam e tam-
bém o que nós queremos como 
estratégia de futuro para a área 
aduaneira. Acho que o primeiro 
desafio é fazer essa aproxima-
ção ser mais forte, buscar um 
contato mais direto com as uni-
dades e com as Regiões Fiscais.  

O Sindifisco Nacional promo-
veu, em junho, o seminário 
aduaneiro internacional que 
tratou, entre outros pontos, da 
necessidade de integração das 
aduanas dos países vizinhos ao 
Brasil. Quais os desafios a se-
rem enfrentados para que isso 
ocorra de forma mais efetiva?
Brayner – Esse é um ponto 
muito interessante. Acho que 
nós não podemos imaginar o 
comércio exterior de uma for-
ma estanque. Há um projeto – 
e não é apenas um projeto de 
governo, mas do próprio país 
– de integração na América do 
Sul. Sempre houve essa busca 
por um relacionamento mais 
próximo com os países que nos 
cercam. Um aspecto que temos 
que destacar é que ainda existe 
muita divergência de procedi-

O 
novo coordenador da Coana (Coordenação-Geral da 

Administração Aduaneira), Auditor-Fiscal Dário da 

Silva Brayner Filho, já atuou como chefe da Divisão 

de Administração Aduaneira da Superintendência 

Regional da 3ª Região Fiscal e de diversas outras divisões. Bray-

ner também representou a Receita Federal do Brasil em debates na 

OMC (Organização Mundial do Comércio) e participou do Grupo 

de Trabalho da Receita formado para regulamentar os aspectos rela-

tivos ao Alfandegamento de Locais e Recintos Alfandegados. Foi um 

dos palestrantes do Seminário Aduaneiro Internacional, ocorrido 

em junho. Nesta entrevista ao Integração, o coordenador da Aduana 

fala sobre Plano Estratégico de Fronteiras, desafios da alfândega do 

século 21 e as perspectivas para as aduanas. Confira. 
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“É preciso melhores condições – unidades aparelhadas, 

Dário da Silva Brayner Filho
ambiente organizado, segurança”

de que não é um problema para 
ser resolvido no curto prazo. Te-
mos aspectos a tratar. Primeiro 
a possibilidade de construir uma 
política mais atrativa para que 
alguns servidores possam traba-
lhar em algum momento em lo-
cais de baixa atratividade – isso 
seria importante.

Um adicional de fronteira?
Brayner – É um dos aspectos. 
Poderia ser, talvez, um aspecto 
importante. Em alguns pontos, 
é mais importante a possibili-
dade de existência de uma mo-
radia, um apoio que ele possa 
encontrar naquela localidade. 
O conjunto não fica restrito 
apenas à questão financeira. É 
preciso melhores condições de 
trabalho – unidades mais apa-
relhadas, ambiente de trabalho 
mais organizado, a questão da 
segurança funcional. 

Outro trabalho recente do Sin-
dicato em relação ao tema diz 
respeito ao Projeto Fronteira 
em Foco. O relatório produzi-
do pelos dirigentes sindicais, 
que será divulgado em breve, 
aponta para a necessidade de 
efetivo e, em muitos casos, 
melhores condições prediais e 
de equipamentos para desen-
volverem seu trabalho com ex-
celência. Há alguma previsão 
para resolver esses impasses?
Brayner – Há sim. Estamos 
trabalhando em um projeto de 
modernização das nossas insta-
lações – não só na fronteira, mas 
em todas as unidades. É uma 
tentativa de aproximar um pou-
co a necessidade da área adua-
neira do que já existe de recurso 
na Receita. A expectativa é que 

seja possível em um espaço (de 
tempo) relativamente curto me-
lhorar um pouco a situação das 
nossas unidades de fronteira. 
Precisamos estabelecer aquilo 
que seria uma estrutura bási-
ca de atendimento. Temos que 
colocar a Receita Federal como 
um segmento do governo apto 
a prestar um serviço de quali-
dade tanto para quem visita o 
país quanto para os nossos ci-
dadãos. E isso tem de ser feito 
de forma estruturada.

No que diz respeito à falta de 
pessoal, o Sindicato tem de-
fendido um calendário perma-
nente de concursos para suprir 
essa necessidade. Como o Sr. 
vê essa alternativa?
Brayner – Gosto da ideia da 
periodicidade, até porque em 
alguns locais onde atuamos há 
a expectativa da possibilidade 
de mudança. Alguns colegas 
chegam em uma cidade pouco 
atrativa e, em determinado mo-
mento, têm a expectativa de ir 
para algum local por qualquer 
que seja o motivo. Isso para 
ser factível pressupõe necessa-
riamente a alimentação nesses 
pontos de novos Auditores e só 
vai acontecer se tivermos uma 
sistematização de renovação 
de quadro. Por isso, acho mui-
to salutar a periodicidade do 
concurso. 

O Brasil vem se preparando 
para receber vários eventos es-
portivos internacionais, como 
a Copa do Mundo, em 2014, 
e as Olimpíadas, em 2016. A 
quinta edição dos jogos mun-
diais militares, ocorrida este 
mês, no Rio de Janeiro, já deu 

o ponta-pé inicial. Como a Co-
ana vê o preparo da Receita 
Federal do Brasil para atuar 
nestas atividades?
Brayner – A Receita vem traba-
lhando forte nessa área. Temos 
alguns grupos de trabalho cons-
tituídos. Temos uma estrutura 
adicional sendo montada para 
atender a essa demanda extra 
que iremos receber nesses gran-
des eventos. O nosso primeiro 
teste foram os Jogos Mundiais 
Militares. As primeiras informa-
ções que nós temos em nossas 
unidades é que o trabalho trans-
correu com relativa tranquilida-
de. Claro, imaginamos que, em 
algum momento, vamos ter que 
pensar em reforços de servido-
res em alguns de nossos aero-
portos, montar algumas equi-
pes. Mas essa estratégia já está 
sendo pensada.

O Sindifisco Nacional vem se 
empenhando para, junto ao 
governo federal, incluir a Re-

ceita Federal no Plano Estraté-
gico de Fronteiras. Em reunião 
recente com o secretário Car-
los Alberto Barreto foi infor-
mado que a administração da 
RFB já está participando infor-
malmente de algumas reuniões 
com os órgãos executores do 
Plano. Como andam as nego-
ciações? Que contribuição a 
Receita pode dar ao Plano?
Brayner – Não gosto muito de 
falar de previsão. O que eu pos-
so dizer é que há um alinhamen-
to completo da Receita Federal 
hoje. O envolvimento é comple-
to para que, o mais breve pos-
sível, esse equívoco, que foi co-
metido quando da publicação 
do decreto que regulamentava o 
Plano Estratégico de Fronteiras 
sem a Receita Federal do Brasil, 
seja corrigido. Nós entendemos 
que a Receita é elemento es-
sencial dentro desse projeto de 
controle de fronteiras. Temos 34 
pontos de fronteira hoje onde a 
Receita atua. 
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Auditores-Fiscais e carreiras da Campanha Conjunta mobilizam país em 

prol do serviço público

do Rio de Janeiro, Sérgio Bran-
dão, reforçou a preocupação 
dos sindicalistas. “Esperamos 
sensibilizar o governo para uma 
melhor qualidade do serviço 
público no país e, para que isso 
ocorra, não dá para haver con-
tingenciamento de recursos para 
atividades de extrema relevân-
cia”, completou.

“O momento é histórico, 
pois estamos vendo as principais 
carreiras do Executivo reunidas 
pelo interesse do bem público 
e não apenas pelas reivindica-
ções das categorias”, disse o 
presidente da Unafe (União dos 
Advogados-Públicos Federais do 
Brasil), Luis Carlos Palacios.

“Aqui no Rio de Janeiro a 
receptividade das pessoas com 
a nossa causa foi satisfatória. 
Em comunicação por telefone 
com os demais colegas que se 
encontraram em outros estados, 
a informação é de que o movi-
mento teve boa repercussão”, 
ressaltou o presidente da Fede-
ração Nacional dos Delegados 
da Polícia Federal, Antônio Bar-

bosa Góis.

São Paulo

Nas atividades na capital 
paulista, que também contou 
com a presença do presidente 
do Sindifisco Nacional, vários 
locais foram escolhidos para a 
sequência de atos ligados ao dia 
da mobilização. Em um deles, 
no Aeroporto Internacional de 
Guarulhos, houve concentração 
no terminal 1 do desembarque 
internacional onde, – diante de 
um stand montado na saída do 
aeroporto -  o grupo distribuiu 
folhetos explicativos à popula-
ção sobre a importância desse 
ato para as Classes envolvidas.

“Queremos deixar bem 
claro que essa mobilização está 
influenciada pelo contingencia-
mento dos recursos desses ór-
gãos. Por conta disso, a tercei-
rização também vem tomando 
conta de atividades que seriam 
exclusivas dos Policiais Federais. 
Não queremos paralisação, mas 
alertamos que o corte orçamen-
tário também gera perda de re-

da mídia e das pessoas que pas-
saram pelos aeroportos cariocas 
do Galeão e de Santos Dumont. 
Foram distribuídos panfletos e 
dadas orientações à população 
sobre a importância das ativida-
des desenvolvidas por essas ca-
tegorias e para a necessidade de 
o governo entender a relevância 
do atendimento das demandas 
encaminhadas à mesa de ne-
gociação para o bom funciona-
mento dos serviços prestados ao 
país.

“As verbas para o comba-
te ao descaminho e ao contra-
bando, por exemplo, não são 
suficientes para as operações. 
No momento em que se discu-
te a proteção das fronteiras com 
a criação de um plano nacio-
nal, fazemos este alerta. Mas, 
se diante da situação nada se 
concretizar, poderemos dar um 
segundo passo”, alertou o pre-
sidente do Sindifisco Nacional, 
Pedro Delarue, durante ato na 
capital fluminense.

O presidente do Sindicato 
dos Delegados da Polícia Federal 

O Dia Nacional de Mo-
bilização realizado por 
Auditores-Fiscais da 

RFB (Receita Federal do Brasil) 
e do Trabalho, Peritos e Delega-
dos da Polícia Federal e Advo-
gados Públicos da União, no dia 
28 de julho, levou à sociedade 
e às autoridades em todo país 
a mensagem das categorias em 
defesa de um serviço público de 
qualidade. 

Quem passou pelos prin-
cipais aeroportos e postos de 
atendimento ligados às carreiras 
envolvidas na Campanha Sala-
rial Conjunta recebeu panfletos e 
informações sobre a importância 
da valorização desses servidores 
para a garantia de um serviço 
público de alto padrão. Em vá-
rios cantos do país, a receptivi-
dade das pessoas foi bastante sa-
tisfatória. A prova de unicidade 
das carreiras e da sensibilidade 
da população se fez presente em 
cada gesto, em cada diálogo, em 
cada ato público.

Concentração pelo país

Diretores dos Sindifisco 
Nacional acompanharam as ati-
vidades em diversos pontos do 
país. Entre as principais bandei-
ras de defesa levantadas pelas 
entidades nas dezenas de atos 
promovidos esteve o reconheci-
mento da importância do traba-
lho desenvolvido pelas carreiras, 
o fim dos cortes e do contingen-
ciamento orçamentários, a reto-
mada dos concursos públicos e o 
fim da terceirização nos órgãos. 

Rio de Janeiro

As entidades sindicais vin-
culadas à Campanha Salarial 
Conjunta chamaram a atenção 

Em Brasília, o 1º vice-presidente do Sindicato, Lupércio Montenegro, 
reforçou o movimento no Aeroporto JK

No Rio de Janeiro, o presidente do Sindifisco Nacional, Pedro Delarue, conversa com 
jornalistas sobre a mobilização
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Auditores-Fiscais e carreiras da Campanha Conjunta mobilizam país em 
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cursos para o país, levando em 
conta as ações que desempe-
nhamos”, enfatizou o diretor da 
APCF (Associação Nacional dos 
Peritos Criminais Federais) da re-
gional de São Paulo, Alexandre 
Bernard Andrea.

O presidente do Sindicato 
Paulista dos Auditores-Fiscais do 
Trabalho, Jesus Bales, foi categó-
rico. “O grande público não sabe 
exatamente o que fazemos, e esse 
ato marca bem a nossa importân-
cia para a sociedade. Aqui em 
São Paulo, por exemplo, nosso 
grande problema é a falta de efe-
tivo para averiguação da situação 
funcional dos trabalhadores dos 
dois aeroportos da cidade”.

Brasília

A realização de uma pas-
seata com entrega de panfle-
tos no Aeroporto Internacional 
Juscelino Kubitschek marcou as 
mobilizações na capital federal. 
Cerca de 200 servidores públicos 
participaram do ato munidos de 
faixas com frases como “Serviço 
público de qualidade não é des-

pesa, é investimento”, nas áreas 
de embarque e desembarque.

 “Foi exatamente o que es-
távamos esperando. Tivemos 
uma boa receptividade do pú-
blico. Agora vamos esperar. Os 
próximos passos serão toma-
dos a partir do dia 10 de agos-
to, quando teremos reunião no 
Planejamento e esperamos que 
o governo apresente alguma 
proposta às carreiras”, disse o 
1º vice-presidente do Sindifisco 
Nacional, Lupércio Montenegro, 
referindo-se ao encontro agen-
dado entre o secretário de Re-
cursos Humanos do Ministério 
do Planejamento, Duvanier Pai-
va, e as entidades.

Participaram ainda o dire-
tor de Relações Intersindicais do 
Sindifisco Nacional, Luiz Gon-
çalves Bomtempo, a diretora de 
Estudos Técnicos do Sindicato, 
Elizabeth de Jesus Maria, além 
de diretores da DS (Delegacia 
Sindical) Brasília.

Foz do Iguaçu

Na PIA (Ponte Internacio-

nal da Amizade), os Auditores-
-Fiscais da RFB e a Polícia Fede-
ral realizaram operação padrão, 
fiscalizando 100% dos viajantes 
por quase duas horas. A ação 
paralisou o tráfego na ponte. O 
engarrafamento se estendeu até 
o Paraguai, ocasionando um 
grande “buzinaço”, especialmen-
te por parte dos motociclistas. 

O segundo vice-presidente 
do Sindicato, Sérgio Aurélio Ve-
lozo Diniz, acompanhou toda 
a atividade. “Queremos que a 
Receita Federal, o Ministério do 
Trabalho, a Polícia Federal e a 
AGU sejam tratadas com o de-
vido respeito pelos importantes 
serviços que prestam à nação 
brasileira. Uma das nossas rei-
vindicações é o aparelhamento 
das instituições. O número de 
pessoal é muito pequeno peran-
te o volume de irregularidades 
que existem”, explicou o Auditor.

Londrina

Durante o Encontro de Au-
ditores-Fiscais Ativos, Aposenta-
dos e Pensionistas, promovido 
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S pela DS (Delegacia Sindical) 
Londrina (PR), as diretoras de 
Assuntos de Aposentadoria e 
Pensões do Sindifisco Nacional, 
Clotilde Guimarães e Bernadete 
Donadon, destacaram a impor-
tância do Dia Nacional de Mo-
bilização e da integração das 
carreiras na luta pela garantia 
da qualidade e pela melhoria do 
serviço público.

O encontro contou com a 
participação de integrantes de 
entidades representativas das 
carreiras da RFB, da PF (Polícia 
Federal), da AGU (Advocacia 
Geral da União), e do Ministério 
do Trabalho.

Diretores da DEN também 
acompanharam as manifesta-
ções ligadas o Dia Nacional de 
Mobilização em Santos (Maurí-
cio Zamboni) e em Limeira (Da-
goberto Lemos). Além disso, em 
diversas outras localidades hou-
ve atos relacionados à data.

Em Salvador, foi realizada 
mobilização no Aeroporto In-
ternacional Luiz Eduardo Maga-
lhães, precedida de concentra-
ção em frente ao prédio sede da 
RFB (Receita Federal do Brasil). 
Em Porto Alegre, o dia marcado 
pela realização de Assembleia e 
café da manhã no restaurante do 
edifício-sede do Ministério da Fa-
zenda, com mais de 80 Audito-
res-fiscais ativos e aposentados. 
Em Vitória, cerca de 100 pesso-
as, entre Auditores e servidores 
das outras carreiras, fizeram ato 
público pela manhã em frente à 
sede da Polícia Federal, na capi-
tal capixaba e, à tarde, cerca de 
20 Auditores, mais os membros 
do comando de mobilização, fi-
zeram panfletagem durante duas 
horas no aeroporto. 

No Rio de Janeiro, o presidente do Sindifisco Nacional, Pedro Delarue, conversa com 
jornalistas sobre a mobilização

Em Foz do Iguaçu, 2º vice-presidente do Sindicato, Sérgio Aurélio, par-
ticipou de operação padrão
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As mazelas da proposta de

Previdência Complementar

A Constituição Federal, 
em seu artigo 40, garan-
te aos servidores públi-

cos titulares de cargos efetivos 
da União, do Distrito Federal, 
dos estados, e dos municípios 
regime previdenciário de cará-
ter contributivo e solidário, cuja 
manutenção contará com con-
tribuições do respectivo ente 
público, dos servidores ativos e 
inativos e dos pensionistas.

O parágrafo 14 do artigo 
dispõe que os entes federativos 
poderão fixar o mesmo teto 
estabelecido para os benefí-
cios do RGPS (Regime Geral 
de Previdência Social) e para 
o valor das aposentadorias e 
pensões a serem concedidas 
pelo RPPS (Regime de Previ-
dência Próprio dos Servidores 

Públicos) desde que haja a 
criação de um fundo de 
previdência complemen-
tar do servidor público. 

Para regulamentar a previ-
são constitucional, o Executivo 
propôs o PL (Projeto de Lei) 
1.992/07.  O governo argu-
menta que a criação do novo 
regime “permitirá uma desone-
ração de obrigações da União 
de modo gradual, visto que os 
valores dos benefícios superio-
res ao teto do RGPS deverão 
advir do sistema complemen-
tar, e não mais do Tesouro”.

Na mesma linha, o Execu-
tivo defende a criação da previ-
dência complementar do servi-
dor público para “equilibrar” o 
suposto déficit da Previdência 
Social e viabilizar a equipara-
ção entre trabalhadores priva-
dos e públicos. 

O projeto, no entanto, 
contém impropriedades e im-
precisões que inviabilizam sua 
aprovação e decorrem em níti-
da inconstitucionalidade. Além 
disso, é absolutamente inviável 
equiparar trabalhadores da ini-
ciativa privada com servidores 
públicos, pois esses possuem 
atribuições essenciais ao fun-
cionamento do Estado e, por 
tal razão, gozam de proteções 
sociais diferenciadas daquelas 
dos trabalhadores privados. 

Entre as impropriedades 
da proposta, vale lembrar que 
a Constituição Federal prevê 
que a regulamentação da pre-
vidência complementar do ser-
vidor público deve se dar por 
meio da edição de Lei Comple-
mentar e não um PL. Também 
merece destaque o fato de que 
a natureza jurídica da entidade 
de previdência complementar 
destinada aos servidores deve 
ser pública, conforme coman-
do constitucional. O PL prevê, 
no entanto, que a natureza jurí-
dica da responsável pela gestão 

do novo regime, a FUNPRESP 
(Fundação de Previdência 
Complementar do Servidor Pú-
blico Federal), será privada.

Outro vício do projeto do 
governo prevê ainda a “ter-
ceirização” da gestão da car-
teira de valores mobiliários 
para uma instituição privada 
credenciada pela CVM (Co-
missão de Valores Mobiliários), 
mas a Lei Complementar n° 
109/2001 determina que não 
pode haver a terceirização da 
administração de recursos pú-
blicos. Além disso, há previsão 
de que a adesão aos planos da 
FUNPRESP implicará em re-
núncia aos direitos decorrentes 
das regras previdenciárias an-
teriores. Na prática, isso signi-
fica que os recursos investidos 
no RPPS que ultrapassarem o 
teto do RGPS serão absorvidos 
ilegalmente pela União, carac-
terizando enriquecimento ilícito 
dos cofres públicos.

Outro ponto a ser destaca-
do é o fato de que a criação da 
FUNPRESP implicará na insti-
tuição de regimes previdenci-
ários públicos diferenciados, o 
que fere a isonomia e a unici-
dade nas carreiras. O PL tam-
bém é deficiente quanto à re-
gulamentação da participação 
dos servidores nos conselhos 
deliberativos da Fundação, o 
que implicará em ausência de 
paridade na gestão dos fundos 
de previdência complementar.

Diante de tais incongruên-
cias há que se afastar qualquer 
possibilidade de aprovação do 
Projeto de Lei 1.992/2007 para 
resguardar a sociedade dos da-
nos que certamente advirão de 
sua aprovação no Congresso 
Nacional.
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Entidades se mobilizam para

(PTB/SP) ressaltou a importân-
cia de todos participarem da 
caravana rumo à Brasília para 
aumentar a pressão pela apro-
vação das PEC. O parlamentar 
destacou que todos precisam 
“unir forças para fazer barulho 
e chamar a atenção dos depu-
tados e senadores”. A reunião 
serviu de preparação para o 
grande encontro no final de 
agosto.

A diretora de Assuntos 
de Aposentadoria e Pensões 
do Sindifisco Nacional, Clotil-
de Guimarães, que participou 
da reunião ao lado do diretor 
de Assuntos Parlamentares e 
Relações Intersindicais da DS 
(Delegacia Sindical) São Pau-
lo, Luiz Fuchs, convidou todos 
os servidores para participa-
rem do evento no Congresso 
Nacional. “O Sindicato já es-
tava se mobilizando, e as ou-

grande encontro em Brasília

tras entidades também estão 
se preparando para receber 
todos os servidores em Brasí-
lia”, conclamou a diretora, que 
também é a 1ª vice-presidente 
do Mosap. 

Fuchs disse apostar na 
distribuição de material como 
forma de buscar o apoio dos 
parlamentares. “Vamos buscar 
ajuda na base. Temos que fazer 
um trabalho de divulgação. Va-
mos fazer panfletos para quem 
quiser material de apoio na 
hora de fazer esse trabalho”

Também em julho, no dia 
11, no Rio de Janeiro, Fuchs, 
Clotilde Guimarães e o diretor 
Eduardo Artur Neves Moreira 
estiveram no seminário “Em 
defesa do serviço público”. Pro-
movido pela Frente Nacional 
pela PEC 555/06 e pelo Sinal 
(Sindicato Nacional dos Fun-
cionários do Banco Central), 

No dia 31 de agosto, as 
entidades integrantes 
do Mosap (Movimen-

to dos Servidores Públicos 
Aposentados e Pensionistas), 
entre elas o Sindifisco Nacio-
nal, prometem reunir centenas 
de servidores no Encontro de 
Aposentados e Pensionistas 
pela aprovação das PEC (Pro-
posta de Emenda à Constitui-
ção) 555/2006 e 270/2008. A 
primeira proposta acaba com 
a cobrança da contribuição 
previdenciária de aposentados 
e pensionistas. A segunda esta-
belece a paridade e a integra-
lidade para aposentadorias por 
invalidez. O evento será reali-
zado no Senado Federal, no 
Auditório Petrônio Portela, das 
9h às 18h. 

A intenção é lotar o local 
do evento com o maior nú-
mero possível de associados e 
promover um marco pela apro-
vação das propostas. Para isso, 
os participantes pretendem 
sensibilizar deputados e sena-
dores sobre a importância da 
rápida tramitação das matérias 
no Congresso Nacional. O En-
contro será uma oportunidade 
de as entidades mostrarem aos 
parlamentares e à sociedade 
poder de organização e força 
na luta pelas propostas em be-
nefício dos servidores ativos, 
aposentados e pensionistas. 

Preparativos

No dia 25 de julho, em 
São Paulo, durante reunião da 
“Frente Nacional São Paulo pe-
las PEC 555 e 270” – também 
integrada pelo Sindifisco, além 
de outros sindicatos e associa-
ções de servidores – o deputa-
do federal Arnaldo Faria de Sá 

o evento reuniu representantes 
de diversas entidades sindicais 
dos servidores públicos. 

Ao lado dos deputados fe-
derais Chico Alencar (PSOL/
RJ), Andreia Zito (PSDB/RJ) 
e Felipe Bornier (PHS/RJ), os 
participantes debateram di-
versas propostas de interesse 
da Classe. O Sindifisco Nacio-
nal entende que quanto maior 
for a presença dos filiados no 
Encontro do dia 31 de agos-
to, mais alta se fará a voz dos 
servidores perante o governo e 
a sociedade. Por isso, a impor-
tância do empenho das entida-
des para reunir um grande nú-
mero de pessoas em Brasília.

A convocação dos filiados 
para o Encontro do dia 31 de 
agosto, assim como as despe-
sas com hospedagem e trans-
porte, ficarão a cargo de cada 
entidade. 

A diretora Clotilde Guimarães participam de discussão sobre PEC 555/06
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Preparativos para o pleito 

já começaram
Prazos

Sobre o calendário para 
o pleito, o presidente da CEN 
alerta para o cumprimento de 
alguns prazos previstos no Re-
gulamento Eleitoral e no Esta-
tuto do Sindicato. Um deles é 
quanto à data limite para for-
mação das comissões locais. 
Apesar de previsto no § 1º arti-
go 82 do Estatuto do Sindifisco 
que a oficialização dos grupos 
deve ocorrer até 30 dias após a 
constituição da Comissão Elei-
toral Nacional – que foi em 25 
de maio – algumas DS ainda 
não se manifestaram. 

Outro alerta feito por Adel-
son Alves de Souza é quanto à 
inscrição das chapas que con-
correrão à DEN e a dos mem-
bros para Conselho Fiscal. 
Os candidatos a conselheiros 
deverão se inscrever individu-
almente até o dia 31 de agos-
to pelo endereço eletrônico: 
cen2011@sindifisconacional.
org.br. O prazo para as cha-
pas é o mesmo.  No dia 8 de 
setembro será feita a homolo-
gação da inscrição das chapas 
pela Comissão Eleitoral Nacio-
nal. Vale ressaltar que os con-
correntes devem seguir regras 
para garantir a homologação 
de suas chapas. Uma delas 
diz respeito à exclusividade na 
inscrição de apenas um grupo. 
Também é necessário que o 
candidato seja desvinculado de 
cargos de confiança no serviço 
público.

Embora os dias de votação 
já estejam definidos – 9 e 10 de 
novembro – os locais e os ho-
rários para cada DS (Delegacia 
Sindical) serão divulgados pe-
las comissões eleitorais locais 
em breve. De acordo com o re-
gulamento, o anúncio deve ser 

feito com antecedência mínima 
de cinco dias úteis. Os filiados 
poderão votar no âmbito de 
suas Delegacias Sindicais, em 
trânsito em qualquer localida-
de do país, ou ainda, por cor-
respondência, quando o caso 
assim permitir, vedado o voto 
por procuração.

Histórico

Em 2009, o processo elei-
toral que elegeu a primeira di-
retoria do Sindifisco Nacional 
contou com 14.351 votos de 
Auditores-Fiscais de todo Bra-
sil. Foi a eleição com maior 
participação na história da 
Classe. Desse total, 4 mil votos 
foram enviados via Correios.  
Na ocasião, a Chapa Opinião 
e Unidade – da qual foram in-
tegrantes os Auditores-Fiscais 
Pedro Delarue, então presiden-
te do Unafisco Sindical, e Lu-
pércio Montenegro, então pre-
sidente da Fenafisp (Federação 
Nacional dos Auditores-Fiscais 
da Receita Federal do Brasil) - 
venceu as eleições com 7.198 
votos (55%), de um total de 
13.187 votos válidos

Juntamente com o resul-
tado das eleições para a di-
retoria, a Comissão Eleitoral 
Nacional também concluiu a 
contagem de votos para o Con-
selho Fiscal Nacional. Na épo-
ca, também foram eleitos os 
membros titulares do primeiro 
Conselho Fiscal do Sindicato: 
José Benedito de Meira (2.535 
votos), Ricardo Skaf Abdala 
(2.499) e Maria Antonieta Fi-
gueiredo Rodrigues (2.464). 
Os membros suplentes eleitos 
foram José Yassuo Hashimo-
to (2.398), Norberto Antunes 
Sampaio (2.242) e Iran Carlos 
Toneli Lima (2.093).

Os filiados do Sindifisco 
Nacional participam, 
nos dias 9 e 10 de no-

vembro, da segunda eleição da 
DEN (Diretoria Executiva Nacio-
nal) e do Conselho Fiscal Nacio-
nal após a fusão entre as entida-
des sindicais representativas da 
Receita Federal do Brasil e da 
Previdência Social (Unafisco e 
Fenafisp).

O mandato valerá para o 
período de 2 de janeiro de 2012 
a 1º de janeiro de 2014. “Essas 
eleições se traduzirão pela facili-
dade, uma vez que a união das 
entidades já está consolidada. 
Com o cadastro unificado, não 
se fala mais em duas categorias. 
Essa é a grande diferença que 
teremos no pleito deste ano”, 
avalia o presidente da CEN 
(Comissão Eleitoral Nacional), 
Adelson Alves de Sousa. 

Em reunião do CDS (Con-
selho de Delegados Sindicas), 
ocorrida em 25 de março, os 
sindicalistas decidiram que o 
montante destinado para as 
chapas concorrentes será de R$ 
1,020 milhão, sendo este valor 
limitado ao máximo de R$ 400 
mil para cada uma, além de R$ 
200 mil para financiar as  ativi-
dades da CEN. 

Seis Auditores-Fiscais 
compõem a CEN para as pró-
ximas eleições: Adelson Sou-
sa (Brasília), Antônio Wilson 

Cruz (Rio de Janei-
ro) e Edson Araújo 
(Florianópolis) no 
cargo de titulares e 
Orley Oliveira Gui-
marães (Goiás), Sel-
ma Alba (Sorocaba) 

e Ezequiel da Cos-
ta Valin (Lon-

drina) para a 
suplência. 
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AnÚnCio

Confira o cronograma previsto no regimento das eleições:

Agosto

1° a 31 - inscrições das chapas para a DEN e para o Conselho 
Fiscal Nacional

Setembro

8 – homologação da inscrição das chapas pela Comissão Eleito-
ral Nacional 
15 - prazo limite para entrega das plataformas das chapas con-
correntes à DEN à Comissão Eleitoral

Outubro

10 – prazo limite para as Comissões Eleitorais Locais informarem 
à CEN os componentes de cada mesa eleitoral, com a indicação 
de seus respectivos presidentes e mesários
28 – encaminhamento, pela CEN às Comissões Eleitorais Locais, 
da lista dos filiados, da cédula única com as chapas concorrentes 

e lista em ordem alfabética dos candidatos concorrentes ao Con-
selho Fiscal Nacional

Novembro

9 e 10 – eleições
25 – prazo limite para divulgação dos resultados
 

Dezembro

20 - proclamação dos eleitos 
26 - publicação do resultado no Diário Oficial da União e comu-
nicação aos filiados 
31 – prazo limite para entrega da prestação de contas dos recur-
sos financeiros competente ao candidato à Presidência pela CEN

Janeiro

2 – posse dos eleitos 

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

programa de 
integração e
valorização
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Fiscalização desarticula esquema de desvio de dinheiro em 

Assembleia capixaba 

-integrantes da mesa diretora da 
Ales ainda respondem. Ao todo, 
são mais de 400 acusados. 

“Ainda temos de 15 a 20 
apensos diversos espalhados 
no cartório para a realização de 
diligência no Ministério Público, 
além das ações que têm prerro-
gativas de foro, isto é, têm que 
ser julgadas pelo Tribunal de 
Justiça”, explica a magistrada.

O processo com decisão 
recente refere-se à Lineart, em-
presa que tinha como sócios 
Cézar Augusto Cruz Nogueira e 
o procurador do estado Flávio 
Augusto Cruz Nogueira, ambos 
irmãos do ex-diretor, também 

proprietário da empresa. De 
acordo com o julgamento, os 
irmãos participaram ativamente 
da ocultação do dinheiro públi-
co recebendo por meio de con-
tas da Lineart a verba desvia-
da da Assembléia Legislativa. 
Cézar e Flávio tentaram escon-
der da RFB a origem ilícita dos 
valores recebidos, mas acaba-
ram condenados pela Justiça de 
Vitória. Além deles, a esposa e 
a mãe do ex-diretor também re-
ceberam condenação da justiça 
por se beneficiarem das fraudes. 

Incumbida da tarefa de “fis-
calizar a raiz dos desvios”, a Au-
ditora-Fiscal Ivanda Terezinha 

Carlos Gratz é acusado tiveram 
início em 1997, quando ele as-
sumiu a Assembleia Legislativa. 
Mas foi, em 2002, que a RFB 
passou a acompanhar as inves-
tigações, que contaram ainda 
com o envolvimento do MPF/
ES (Ministério Público Federal 
no Espírito Santo).

As ações da equipe espe-
cial de fiscalização da Receita 
abrangeram ainda a fiscalização 
da família Nogueira, motivada 
por incompatibilidade de movi-
mentação financeira, e de diver-
sas empresas. 

“A ação dos Auditores-
-Fiscais foi de suma importância 
nesse caso. A equipe especial 
da Receita conseguiu desven-
dar a estrutura do esquema de 
desvio, como ele funcionava, e 
rastrear o destino dado ao di-
nheiro desviado”, conta a juíza 
Cláudia Vieira de Oliveira Arau-
jo, responsável pelo julgamento 
do caso.

Os membros da equipe es-
pecial de fiscalização recordam 
que, no ano em que se inicia-
ram as investigações, a poucos 
dias da eleição da mesa diretora 
da Casa, foram encontradas 28 
folhas de cheque, cada uma no 
valor de R$ 30 mil. Os valores 
seriam supostamente repassa-
dos a alguns parlamentares por 
meio de um esquema de com-
pra de votos. A descoberta dos 
cheques resultou na anulação 
da eleição na Assembleia.

Após a descoberta e o iní-
cio das investigações, muitos 
outros indícios de ilícitos foram 
aparecendo. A sentença de ju-
nho deste ano foi apenas a pri-
meira decisão de um montante 
de 60 processos aos quais os ex-

Há pouco mais de dez 
anos, a cidade de Vitó-
ria (ES) vivia um con-

texto político bastante abalado. 
Um furacão de denúncias e 
graves escândalos de corrup-
ção entre a Ales (Assembleia 
Legislativa do Estado do Espí-
rito Santo) e várias instituições 
ganhavam espaço na mídia, no 
que ficou conhecido como “Es-
quema das Associações”. 

Entre os acusados de envol-
vimento nos desvios elencados 
nas acusações – que apontavam 
para crimes contra a administra-
ção pública, de ordenação de 
despesa não autorizada por lei, 
de peculato, de lavagem de di-
nheiro e de compra e venda de 
votos – estavam o presidente da 
Ales à época José Carlos Gratz 
e o então diretor-geral da Casa 
André Nogueira. Anunciou-se, 
então, a abertura de uma série 
de investigações sobre o caso, 
que contava inclusive com a 
atuação de Auditores-Fiscais da 
RFB (Receita Federal do Brasil). 

Uma década depois, quan-
do tudo parecia confirmar a 
sensação da sociedade de que 
a Justiça acaba por absolver 
crimes do colarinho branco, as 
primeiras decisões judiciais pas-
saram a apresentar resultados 
concretos do esforço produzido 
contra os ilícitos cometidos. 

Em junho deste ano, a Jus-
tiça de Vitória condenou os dois 
representantes da Ales e outras 
cinco pessoas – a maioria da 
família do ex-diretor - acusadas 
de participar do grupo que atu-
ava no esquema de desvio de 
dinheiro da Assembleia. 

Os crimes de desvio de di-
nheiro público dos quais José 

A juíza Cláudia Vieira de Oliveira Araujo foi responsável pelas primei-
ras condenações
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Fiscalização desarticula esquema de desvio de dinheiro em 

Assembleia capixaba 
Baldon Flores explicou como a 
RFB chegou ao envolvimento 
da Lineart no esquema de frau-
de. “Descobrimos que cheques 
assinados pelo Gratz, saiam da 
Ales destinados a uma determi-
nada associação, mas iam para 
a Lineart. Mas o nosso trabalho 
não parou por aí. Fomos atrás 
das pessoas que receberam esse 
dinheiro e chegamos a vários 
deputados e outras pessoas be-
neficiadas”, lembra a Auditora.

A Lineart, porém, é apenas 
uma das empresas envolvidas 
com a lavagem de dinheiro da 
Assembleia Legislativa. Tam-
bém há suspeitas da utilização 
das empresas Microcarb e Dis-
covery no mesmo esquema. 

O ex-deputado Almir Bra-
ga Rosa e o empresário João 
Batista Lima de Oliveira (pro-
prietário da empresa Discovery) 

também foram condenados por 
lavagem de dinheiro. No caso 
do empresário, a esposa teve o 
nome usado para figurar como 
sócia da empresa Discovery jun-
tamente com Vilmar Ribeiro da 
Silva, um dos comparsas de An-
dré Nogueira. 

As investigações para de-

sarticular o esquema das asso-
ciações foram realizadas em três 
etapas. O primeiro relatório da 
RFB, concluído em dezembro 
de 2004, apurou o desvio de 
mais de R$ 10 milhões. Dez me-
ses depois, a Receita apresentou 
um segundo relatório que, so-
mado ao primeiro, consolidou 
R$ 26,7 milhões em verbas des-
viadas. Posteriormente, surgiu 
uma nova denúncia que somou 
mais R$ 12,3 milhões. No total, 
foram quase R$ 40 milhões de 
desvios na Assembleia.

O Auditor-Fiscal Adriano 
Lima Correa, que participou das 
investigações, lembra que em 
função da quantidade de pro-
cessos não sabiam onde guar-
dar os documentos e nem como 
iniciar a triagem. “Eram mais de 
quatro mil processos, datados 
de 1997 a 2002, de várias as-
sociações além de pilhas e mais 
pilhas de cheques. As caixas 
tiveram que ficar no gabinete 
do chefe de fiscalização. Como 
não tínhamos apoio suficiente, 
tivemos que trabalhar durante 
vários finais de semana”, relata 
Adriano Lima Correa.

O chefe de fiscalização à 
época, Auditor-Fiscal Eduardo 
Augusto Roelke, destaca que 
agora basta um pouco de paci-
ência para que o judiciário es-
clareça todos os indícios de irre-
gularidades encontrados pelos 
Auditores-Fiscais e tome as pro-
vidências cabíveis. “O que nós 
devíamos fazer já está concluído 
e julgado administrativamente. 
O trabalho agora é da Justiça”, 
resume.

“Fizemos um belo trabalho. 
O planejamento no início con-
tou muito também. A confiabili-
dade que os integrantes da for-
ça-tarefa depositaram em cada 
um foi essencial para o sucesso 
dessa ação”, continua Eduardo 
Roelke, que ressalta que a fisca-
lização da RFB não pode ficar 
restrita a metas quantitativas. 
“A fiscalização faz o seu traba-
lho, mas nem sempre se conse-
gue chegar onde deveria. Uma 
parte tem que ser ostensiva e, 
infelizmente, tem que botar a 
cara para bater”, disse. Todos 
os condenados no Esquema das 
Associações respondem o pro-
cesso em liberdade.
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Parte dos integrantes da equipe de fiscalização se reúne para relembrar operação

Investigações 
resultaram em 
mais de 60 
processos
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Reforma Política 
O Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, do qual o Sin-

difisco Nacional é integrante, se reuniu em julho, na sede do Sindica-
to, para avaliar ações em prol da Reforma Política. O assunto será o 
tema principal do seminário programado para 30 de agosto, no Con-
fea (Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia), 
em Brasília (DF). Nos dias 2 e 3 de agosto, as entidades se reuniram 
para analisar as propostas de reforma que serão debatidas no evento.

Indenização
De acordo com divulgação da Cogep (Coordenação-Geral de 

Gestão de Pessoas), o secretário da RFB (Receita Federal do Bra-
sil), Auditor-Fiscal Carlos Alberto Barreto, encaminhou ao secretário-
-executivo do Ministério da Fazenda, Nelson Barbosa, uma minuta de 
medida provisória propondo a criação do auxílio indenizatório aos 
servidores em exercício em localidades inóspitas. A ideia é contribuir 
para a fixação de pessoal nas unidades de difícil provimento.

Reunião
O 1º vice-presidente do Sin-

difisco Nacional, Lupércio Mon-
tenegro, e a diretora-adjunta de 
Assuntos de Aposentadoria e Pen-
sões, Aparecida Bernadete Dona-
don Faria, reuniram-se em julho 
com a coordenadora-geral de Ad-
ministração de Recursos Humanos 
do Instituto Nacional do Seguro 
Social, Mônica Arcoverde, para 
tratar do pagamento dos valores 
a receber de exercícios anteriores 
referentes ao tempo de insalubri-
dade dos Auditores-Fiscais apo-
sentados oriundos da Previdência. 

Previdência Complementar
Em reunião com representantes de entidades integrantes do Fona-

cate (Fórum Nacional das Carreiras Típicas do Estado) no início do mês 
de julho, o líder do PR na Câmara, deputado Lincoln Portela (MG), se 
comprometeu em trabalhar pela retirada do PL (Projeto de Lei) 1.992/07 
da pauta de discussões do Congresso Nacional. O presidente do Fórum 
e do Sindifisco Nacional, Pedro Delarue, apresentou ao parlamentar os 
impactos negativos do PL para os servidores públicos e para a sociedade. 

ADI 4616
Atendendo à demanda da 

Advocacia-Geral da União, a 
RFB encaminhou ao órgão nota 
técnica de esclarecimento sobre 
a Ação Direta de Inconstitucio-
nalidade 4616, proposta pelo 
procurador-geral da República, 
Roberto Monteiro Gurgel, no 
dia 7 de junho. A nota expressa 
a posição da administração de 
que não houve aumento de atri-
buições dos Analistas-Tributários, 
desde 1999. O texto reconhece 
que o cargo é, e sempre foi, au-
xiliar do cargo de Auditor-Fiscal.

Ajuda Social
Foi publicada no dia 6 de julho no DOU (Diário Oficial da 

União) a portaria RFB 3.010/11 que estabelece critérios e condições 
para destinação de mercadorias abandonadas ou objeto de pena de 
perdimento administradas pela RFB (Receita Federal do Brasil). A 
novidade é que a doação às Oscips (Organizações da Sociedade Civil 
de Interesse Público) ganhou prioridade, ocupando o segundo lugar 
preferencial na destinação. O primeiro ainda é o leilão.

Para saber mais sobre o projeto acesse:
www.cetap.sindifisconacional.org.br

programa de 
integração e
valorização

Com o CETAP-CAP, o Sindi�sco Nacional rati�ca seu compromisso com a sociedade brasileira e 
a relevância dos Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil no cenário nacional. 

CETAP CAP, uma iniciativa do Sindifisco 
reconhecida pelos Deputados Federais.
O reconhecimento de uma iniciativa do Sindifisco Nacional pelos Deputados Federais:   

Nós parlamentares temos que 
agradecer essa iniciativa, porque é o 
assessoramento que nós 
precisávamos ter aqui na casa.
(Manoel Salviano Deputado Federal 
PSDB /CE)

Só tenho a cumprimentar, e agradecer 
ao mesmo tempo, a iniciativa do 
Sindifisco Nacional em trazer um canal 
de atendimento para o parlamentar.
(Zequinha Marinho - Deputado 
Federal PCS /PA)

É uma iniciativa do mais alto nível e 
da mais alta utilidade.
(Alice Portugal - Deputada Federal 
PC do B /BA)


