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O governo anunciou duran-
te reunião com representantes 
do Sindifisco Nacional, da Anfip 
(Associação Nacional dos Audi-
tores-Fiscais da Receita Federal 
do Brasil) e do Sinait (Sindicato 
Nacional dos Auditores Fiscais 
do Trabalho) que não haverá re-
ajuste para os Auditores-Fiscais 
da Receita Federal do Brasil e do 
Trabalho nos anos 2011 e 2012. 
O secretário de Recursos Huma-
nos do Ministério do Planeja-

“A última regulamentação do MPF demonstra avanço no 
sentido dos pleitos do Sindicato” .

A DEN (Diretoria Executiva 
Nacional) disponibilizou em agos-
to, no site do Sindifisco Nacional, 
o dossiê do projeto “Fronteira em 
Foco”, trabalho realizado por inicia-
tiva da atual diretoria, a fim de pro-
mover a segurança e a melhoria das 
condições de trabalho nas unidades 
de fronteira. O dossiê faz um alerta 
para a situação de abandono das 
fronteiras e defende investimentos 

Dossiê denuncia insegurança e falta de 
 investimentos nas unidades limítrofes do país
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Em setembro, a DEN (Direto-
ria Executiva Nacional) e membros 
da Anfip (Associação Nacional dos 
Auditores-Fiscais da Receita Federal 
do Brasil) estiveram com o deputa-
do Arnaldo Faria de Sá, na Câma-
ra dos Deputados, para protocolar 
emenda que inclui a Classe na PEC 
(Proposta de Emenda à Consti-
tuição) 443/09. A proposta fixa os 
subsídios de algumas carreiras em 
90,25% do subsídio mensal fixado 
para os ministros do STF (Supremo 
Tribunal Federal). 

DEN em Ação

  Governo nega reajuste, e categoria 
      se prepara para desdobramentos   

mento, Duvanier Paiva, afirmou 
que pretende iniciar uma nego-
ciação para discutir um reajuste 
para o ano de 2013. O governo 
alega que a crise mundial impe-
de que sejam assumidos com-
promissos de longo prazo. Para 
o Sindifisco Nacional, a falta de 
reajuste por dois anos seguidos 
é um convite a um enfrentamen-
to com o serviço público. 
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e integração entre as instituições a 
fim de promover segurança e renta-
bilidade para o Estado nessas regi-
ões. O trabalho foi encaminhado às 
autoridades da Receita Federal do 
Brasil, parlamentares, e autoridades 
do governo. 
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A Campanha Salarial Con-
junta entrou em uma 
nova fase neste mês de 

setembro. Após a negativa do 
governo em conceder reajuste 
às categorias envolvidas (Audi-
tores-Fiscais da Receita Federal 
do Brasil e do Trabalho; Delega-
dos e Peritos da Polícia Federal; 
e Advogados da União), é hora 
de repensar as estratégias e ava-
liar as alternativas.

Por isso, os membros da 
DEN (Diretoria Executiva Na-
cional), do CDS (Conselho de 
Delegados Sindicais) e do Co-
mando Nacional de Mobiliza-
ção promoveram um debate 
aprofundado sobre o assunto 
para buscar as melhores opções 
de resposta ao posicionamento 
do governo.

Entre as estratégias acor-
dadas estão a reafirmação do 
compromisso entre as catego-
rias envolvidas e a definição de 
uma calendário (a ser divulga-
do em outubro) de atividades 
relativas à Campanha Salarial, 
com paralisações e operações 
padrão de 24 horas, para que 
se crie um estado de indignação 
e mobilização. 

Campanha Salarial Conjunta 

É importante destacar que 
as categorias já demonstraram 
capacidade de articulação e 
engajamento na Campanha 
Salarial. Tanto nas discussões 
internas, quanto nas atividades 
como a Mobilização Nacional 
(no dia 28 de julho) e a Para-
lisação de Advertência (24 de 
agosto), os Auditores-Fiscais 
se mostraram coesos e prontos 
para tomar quaisquer atitudes 
necessárias. 

A postura de desapreço do 
governo com carreiras de tama-
nha relevância para o Estado 
nacional é preocupante. Até o 
momento, o Executivo tem dado 
demonstrações que contrariam 
os ideais apresentados durante 
o período eleitoral, quando se 
apontava para um período de 
continuidade da política de va-
lorização do serviço público e 
do crescimento do país.

O que se vê atualmente 
é um flerte perigoso com um 
passado não muito distante de 
proteção ao grande capital em 
detrimento dos ganhos sociais, 
além de arrocho – com aumento 
de metas de superávit e conge-
lamento de salários. A utilização 

da crise econômica em que se 
encontram os países ricos como 
explicação para o não reajuste 
ao funcionalismo não encontra 
reflexo na realidade nacional. 

Afinal, os constantes e 
seguidos recordes de arreca-
dação evidenciam o dinamis-
mo econômico brasileiro e o 
estável fluxo de valores para 
a União, além do comprome-
timento dos Auditores-Fiscais 
com a obtenção dos recursos 
necessários para a execução de 
obras e ações importantes para 
o desenvolvimento do país. No 
entanto, o governo tem, apa-
rentemente, preferido utilizar o 
acréscimo de valores para con-
ceder isenções ao grande capi-
tal e promover a ampliação do 
superávit primário. 

O ano de 2011 será o se-
gundo sem nenhum reajuste 
para os Auditores-Fiscais da 
RFB. Não houve sequer cor-
reção inflacionária dos venci-
mentos. Por isso, é de extrema 
importância que a Classe per-
maneça mobilizada para ga-
rantir a eficácia dos próximos 
passos que serão tomados na 
Campanha Salarial.

entra em nova fase

“A postura de 
desapreço 
do governo 
com carreiras 
de tamanha 
relevância para o 
Estado nacional é 
preocupante”
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Trabalho pela inclusão da Classe na PEC 443/09 

garante emenda

AnÚnCIo

radorias dos Estados e do Distrito 
Federal em 90,25% do subsídio 
mensal fixado para os minis-
tros do STF (Supremo Tribunal 
Federal). 

Para que fosse protocolada 
na Casa, a emenda precisava da 
assinatura de, no mínimo, 171 
deputados. Graças ao esforço 
conjunto de Auditores-Fiscais, 
coordenados pela Diretoria de 
Assuntos Parlamentares do Sin-
difisco Nacional e pela Anfip fo-
ram colhidas quase duzentas as-
sinaturas. O número consagrou 
o intenso trabalho parlamentar 
desenvolvido pelo Sindicato.

Além do trabalho junto aos 
parlamentares, a DEN vem reali-

zando gestões junto a lideranças 
na busca de apoio à inclusão da 
Classe nas carreiras elencadas na 
referida PEC. Ainda no dia 1º de 
setembro, o presidente do Sindi-
fisco Nacional, Pedro Delarue, e 
o 1º vice-presidente da entidade, 
Lupércio Montenegro, acompa-
nhados do diretor de Assuntos 
Parlamentares, João Santos, e 
de um grupo de Auditores se reu-
niram com líder do governo na 
Câmara, deputado Cândido Vac-
carezza (PT/SP).

Na oportunidade, o par-
lamentar afirmou que não tem 
nenhuma restrição à inclusão 
dos Auditores-Fiscais na propos-
ta. No entanto, salientou que o 

governo ainda não tem posição 
definida sobre o assunto. 

Assim como outras lideran-
ças, o presidente da Comissão 
Especial criada para analisar a 
PEC, deputado José Mentor (PT/
SP) e o relator Mauro Benevides 
(PMDB/CE), bem como todos os 
deputados titulares e suplentes 
da Comissão foram contatados. 
A intenção é convencer o maior 
número possível de parlamen-
tares da relevância da inclusão 
dos Auditores-Fiscais da RFB na 
proposta, por ser indispensável 
a fixação constitucional do teto 
remuneratório da categoria, a 
exemplo das carreiras já incluí-
das no texto.

No dia 14 de setembro, 
membros da DEN (Di-
retoria Executiva Na-

cional) do Sindifisco Nacional, 
juntamente com representantes 
da Anfip (Associação Nacional 
dos Auditores-Fiscais da Receita 
Federal do Brasil), estiveram com 
deputado Arnaldo Faria de Sá na 
secretaria das comissões tempo-
rárias, na Câmara dos Deputa-
dos, para protocolar emenda que 
propõe a inclusão dos Auditores-
-Fiscais da RFB (Receita Federal 
do Brasil) na PEC (Proposta de 
Emenda à Constituição) 443/09. 

O texto original fixa os sub-
sídios das carreiras da Advoca-
cia-Geral da União e das Procu-

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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complexos e, ao mesmo tempo, 
importantes para a sociedade e 
para o país. 

“Através dessa nova ferra-
menta, os parlamentares podem 
recorrer aos estudos técnicos 
e, com isso, fazer análises que 
levem a um sistema tributário 
mais justo”, declarou João Dado 
(PDT/SP), para quem o Sindifis-
co dá exemplo de “operosidade 
e de proficiência”.

Com a divulgação do Cen-
tro de Estudos e do Canal de 
Atendimento ao Parlamentar, 
o Sindicato se aproxima ainda 
mais do Legislativo, contribuin-
do para um melhor entendi-
mento de temas polêmicos que 
estão em discussão no Congres-
so. “Neste momento precisamos 
muito do Cetap e do CAP para 
nos passar informações extrema-
mente importantes sobre a de-

Cetap-CAP: Canais que expandem conhecimento e

aproximam o Legislativo

soneração, por exemplo”, alerta 
o deputado Arnaldo Faria de Sá 
(PTB/SP). 

“O Sindifisco sempre foi 
vanguarda na defesa da classe 
dos Auditores-Fiscais, na discus-
são da arrecadação federal, no 
combate à sonegação e, agora, 
passa a ser uma vanguarda na 
produção de conhecimento”, 
definiu Paulo Rubem Santiago 
(PDT/PE). “Ter à nossa dispo-
sição um canal de especialistas 
nesses assuntos nos dará, sem 
dúvida, uma segurança mui-
to grande para consultarmos 
e tirarmos dúvidas”, comple-
tou a deputada Alice Portugal 
(PCdoB/BA).

Outros deputados também 
fizeram questão de parabenizar a 
entidade pela criação do Cetap-
-CAP. Confira mais depoimentos 
no vídeo disponibilizado no site 

www.sindifisconacional.org.br, 
no espaço Sindifisco Multimídia.

Demandas

Embora o lançamento dos 
canais exclusivos do Sindifisco 
tenha acontecido há pouco tem-
po, a entidade já tem recebido 
diversas demandas. A primeira 
delas veio do deputado Flavia-
no Melo (PMDB/AC). De acor-
do com a Diretoria de Assuntos 
Parlamentares, até o fechamento 
dessa edição do Integração, seis 
parlamentares haviam solicitado 
estudos ao Sindicato.

A senha de acesso e o ma-
terial explicativo para acessar o 
portal foram distribuídos a todos 
os parlamentares no Senado e na 
Câmara. Futuramente, o Sindifis-
co pretende estreitar a comunica-
ção com a imprensa por meio do 
Canal de Atendimento à Mídia. 

Cetap - o Cetap, administrado pela diretoria de Estudos técnicos do sindicato, tem como principal objetivo contribuir para a evolução 
e o aprimoramento de estudos tributários, Aduaneiros e Previdenciários através da produção de conteúdo técnico. 

CAP - Através do CAP, os senadores e suas assessorias podem solicitar ao sindifisco, gratuitamente, estudos sobre questões tributárias, 
aduaneiras ou previdenciárias ou sobre outros assuntos específicos, conforme sua necessidade. os pedidos podem ser feitos através de formu-
lário que consta no portal www.cetap.sindifisconacional.org.br, pelo email cetap@sindifisconacional.org.br ou pelo telefone (61) 3218-5268. 

o portal Cetap-CAP faz parte das iniciativas do PIV (Programa de Integração e Valorização), serviço lançado pela dEn (diretoria Execu-
tiva nacional) e que prevê, entre outras ações, promover a valorização do cargo de Auditor-Fiscal.

O lançamento do Cetap 
(Centro de Estudos Tri-
butários, Aduaneiros e 

Previdenciários) e do CAP (Canal 
de Atendimento ao Parlamentar) 
movimentou o Auditório Freitas 
Nobre, da Câmara, no dia 10 de 
agosto. A iniciativa da DEN (Dire-
toria Executiva Nacional) do Sin-
difisco Nacional ao criar um portal 
que abriga estudos sobre questões 
tributárias, aduaneiras e previden-
ciárias rendeu elogios de vários 
parlamentares. No Congresso, os 
senadores foram os primeiros a 
conhecer as novas ferramentas 
durante evento realizado em abril 
deste ano, no Senado Federal.

Os deputados e assessores 
que participaram do lançamento 
na Câmara foram unânimes ao 
afirmar que os novos sistemas 
vão auxiliar no conhecimento e 
no aprofundamento de assuntos 

 Deputado Arnaldo Faria de Sá elogia iniciativa do Sindicato durante lançamento
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FRONTEIRA
EM FOCO
em defesa da segurança 
nas fronteiras do país.
Visite o site sindifisconacional.org.br e veja o 
livro e o vídeo do projeto.
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“Essa última regulamentação do MPF demonstra avanço no sentido dos

atualmente?
O foco hoje está nos contribuin-
tes diferenciados. São aquelas 
empresas que, por determina-
dos critérios, são selecionadas 
para sofrerem um acompanha-
mento de sua arrecadação e 
também para tratarmos do pro-
cesso das ações fiscais. 

Integração – A Receita se uti-
liza de equipamentos e méto-
dos variados para fiscalização, 
como helicópteros, cães fare-
jadores, lanchas, mas parece 
ainda que há poucos investi-
mentos nessas áreas. Há pre-
visão de reforço financeiro? 
Essas atividades específicas são 
vinculadas à fiscalização adua-
neira. Tem uma área específi-
ca na Receita que cuida disso, 
porém, estamos passando por 
um contingenciamento de re-
cursos. De qualquer maneira, 
para determinadas áreas, há 
recursos e estamos utilizando-
-os da maneira mais adequa-
da. No tocante à fiscalização, 
fizemos um investimento muito 
grande ano passado em dispo-
nibilização de tecnologia, de 
equipamentos para a fiscaliza-
ção externa, investimento em 
capacitação, em auditorias di-
gitais, entre outros. Só ano pas-
sado houve o treinamento de 
cerca de mil Auditores, e, este 
ano, a previsão de capacitação 
é de 600 para a área de fisca-
lização fazendária, 600 na fis-
calização previdenciária e 200 
na seleção de programação de 
contribuintes. 

Integração – Muito se fala so-
bre a diminuição do efetivo de 
Auditores que lidam com a fis-

Integração – Como está o con-
tingente voltado para a Fisca-
lização na RFB? Há necessida-
de de mais fiscalização? Quais 
áreas necessitam de mais 
reforço?
O aumento da capacidade de 
fiscalização é sempre bom. Nós 
temos utilizado a quantidade de 
Auditores-Fiscais disponíveis 
para o serviço de fiscalização e 
planejado as ações de maneira 
a otimizar a utilização da ca-
pacidade de trabalho. Criamos 
recentemente uma sistemática 
de atuação com os grandes 
contribuintes partindo para a 
melhoria da capacidade de se-
leção para quando chegarmos 
à fiscalização gastarmos me-
nor quantidade de horas nessa 
ação. Então, é planejar mais a 
ação para gastar menos horas 
na execução. Mas, nesse senti-
do, se houvesse o ingresso de 
mais pessoas na carreira por 
meio de concurso público po-
deríamos abranger uma quan-
tidade maior de fiscalização de 
contribuintes. 

Integração – E qual o número 
ideal?
Esse número ideal é alvo de 
um estudo em elaboração. Mas 
existem muitas variáveis no 
processo, como a definição do 
universo de interesse fiscal: as 
pessoas jurídicas diferenciadas, 
as demais pessoas jurídicas, as 
optantes pelo Simples Nacio-
nal, etc.. Temos de identificar 
qual o público alvo para iden-
tificar a lotação necessária na-
quele tipo de fiscalização.

Integração – Qual o foco 
principal da fiscalização 

A 
Subsecretaria de Fiscalização da Receita Federal está 

sob novo comando desde julho deste ano. O atual sub-

secretário da pasta, Auditor-Fiscal Caio Marcos Cândido, 

tem larga experiência na área, foi delegado da Receita 

Federal, atuou como componente da Missão Especial de Combate 

ao Crime Organizado e participou dos trabalhos de elaboração da 

nova sistemática de compensação de créditos tributários no âmbito 

da RFB (Receita Federal do Brasil), entre 1999 e agosto 2003. Além 

disso, o currículo do Auditor ainda traz trabalhos relacionados ao 

desenvolvimento do Sistema de Acompanhamento Processual para 

controle eletrônico e gerencial do fluxo de processos administrativos 

e a presidência do Carf (Conselho Administrativo de Recursos Fis-

cais). Em conversa com a equipe do Integração, Caio Marcos Cân-

dido fala das expectativas frente ao desafio da fiscalização, Manda-

do de Procedimento Fiscal, sigilo e outros assuntos. Confira.
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“Essa última regulamentação do MPF demonstra avanço no sentido dos

Subsecretário de Fiscalização, Caio Marcos Cândido

pleitos do sindicato”
calização previdenciária após 
a fusão das carreiras. Como 
anda esse quadro de pessoal? 
Está aquém das necessidades? 
O que ocorre é que as duas 
instituições atuavam diferente-
mente. Na Previdência, quan-
do ainda separada da Receita, 
os Auditores estavam lotados 
na fiscalização independente 
da atividade que exerciam. Por 
exemplo: a compensação era 
feita na fiscalização. Enquanto 
isso, na Receita, os Auditores 
estão espalhados nos diver-
sos segmentos da entidade. A 
maior parte da compensação 
na Receita não é feita na fisca-
lização, e sim nas áreas de tri-
butação. O primeiro impacto é 
o de que parece que há menos 
previdenciários trabalhando na 
fiscalização, mas, todos os Au-
ditores eram concentrados na 
fiscalização, independentemen-
te do que fizessem. Quando 
vieram para a Receita tivemos 
de adaptar a atividade que eles 
faziam à estrutura do órgão. 
Outra situação é que a fiscaliza-
ção previdenciária focava tam-
bém nos débitos declarados. 
Enquanto que a fiscalização na 
Receita não trata desse depar-
tamento, mas a área de arreca-
dação. Então, tanto alguns Au-
ditores que trabalhavam nessa 
área foram para área de fiscali-
zação quanto a matéria deixou 
de ser fiscalizada na Receita 
porque ela passou a ser cobra-
da eletronicamente, como são 
os créditos tributários declara-
dos na Receita Federal. Então, 
este também é um impacto 
forte na fiscalização da Previ-
dência. Agora a opção que a 
Receita fez em relação aos pre-

videnciários foi unificar. 

Integração – O departamen-
to de Estudos Técnicos do 
Sindifisco Nacional fez uma 
análise acerca da NT 171, 
que prioriza a fiscalização 
das contribuições patronais 
em detrimento da fiscalização 
das contribuições dos empre-
gados e concluiu que ela é 
bastante danosa à sociedade. 
A administração já anunciou 
em algumas audiências com 
o Sindicato que reconhece a 
necessidade de alterações. Há 
alguma previsão para que isso 
ocorra e como está a discus-
são em torno da NT?
Não houve a de-
terminação de 
que a fiscaliza-
ção na contribui-
ção patronal seja 
valorizada em 
detrimento da 
contribuição dos 
beneficiários. O 
que houve foi o 
estabelecimento 
de critério para a seleção. O 
que nós fizemos foi, na sele-
ção, detectar aqueles assuntos 
que o selecionador, quem está 
preparando a fiscalização, en-
tende necessário fiscalizar. Não 
tem que olhar tudo necessaria-
mente. Você vai olhar aquilo 
em que haja indícios de que a 
fiscalização dê resultados. Ou-
tro ponto que se deve observar 
é relativamente à proteção do 
beneficiário daquele recurso. 
Estamos criando um sistema 
em que as informações da fo-
lha de pagamento serão entre-
gues eletronicamente. Quando 
os autos de infração tratarem 

de um beneficiário vai haver 
alteração da base de dados. A 
partir daí, daremos transparên-
cia efetivamente aos resulta-
dos da fiscalização em relação 
aos beneficiários. A proposta é 
que no futuro exista um portal 
do trabalhador na internet e 
cada um possa verificar se o 
seu empregador está pagando 
os tributos correspondentes às 
contribuições previdenciárias, 
como já é o caso do fundo de 
garantia. São essas duas as crí-
ticas que a Nota 171 sofre, mas 
devo dizer que ela veio para 
uniformizar o procedimento de 
seleção e programação de fis-
calização da Previdência e da 

Fazenda. Nesse 
intuito ela está 
trazendo resul-
tados objetivos. 
Já temos ganhos 
objetivos que 
dentro em breve 
vamos divulgar. 

Integração – Du-
rante audiência 

com membros da Diretoria 
Executiva do Sindifisco Na-
cional, o senhor afirmou que 
o MPF (Mandado de Procedi-
mento Fiscal) é um mero ins-
trumento de controle adminis-
trativo. Existe uma previsão 
para que ele acabe de uma vez 
por todas?
Não há previsão e não é in-
tuito da Receita acabar com 
o MPF. Quando se diz que ele 
é um instrumento de controle 
administrativo não é a Receita 
que está falando. São decisões 
reiteradas do Conselho Admi-
nistrativo de Recursos Fiscais. 
Agora, por que não se deve 

acabar com o MPF? Porque 
ele auxilia a administração na 
gestão da atuação da fiscaliza-
ção. Então, além de assegurar 
a sociedade da transparência 
da fiscalização protege-se o 
próprio Auditor. Para comple-
mentar, essa última portaria 
que saiu da regulamentação do 
MPF demonstra bastante avan-
ço no sentido daqueles pleitos 
trazidos originalmente pelo 
Sindicato em relação à forma 
de tratamento da ação fiscal 
pelo Auditor. 

Integração – Durante a au-
diência com o Sindifisco o 
senhor havia dito que a Sub-
secretaria de Fiscalização e 
Contencioso está analisando 
a matéria que trata de sigilo 
fiscal. Haverá alguma modifi-
cação em relação a isso? Qual 
a opinião do senhor sobre a 
portaria 2.344?
O que há de novo é que o STF 
(Supremo Tribunal Federal) 
está prestes a se manifestar a 
respeito da lei complementar 
que estabeleceu a possibilidade 
de transferência do sigilo ban-
cário para a RFB diretamente, 
sem a participação do poder 
judiciário. Então, a expecta-
tiva é em torno dessa decisão 
que está por vir. A Receita 
tem se preocupado com esse 
fato, tem trabalhado elaboran-
do pareceres a respeito disso 
para que possamos defender 
na instância certa e no tempo 
certo a permanência desse for-
te instrumento de trabalho dos 
Auditores-Fiscais que é a possi-
bilidade de transferência do si-
gilo bancário dos contribuintes 
para a RFB. 

 “O primeiro 
impacto é o 

de que parece 
que há menos 
previdenciários 
trabalhando na 

fiscalização”
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Governo nega reajuste, e categoria se 

prepara para desdobramentos

constantes recordes de arreca-
dação. “O que sabemos é que a 
arrecadação aumenta cada vez 
mais, e o governo, por sua vez, 
está aumentando as metas do 
superávit. É mais curioso ainda 
que o governo, que diz não ter re-
cursos para a valorização dos ser-
vidores públicos, esteja promo-
vendo medidas de desoneração 
e devolução de impostos para o 
empresariado. Isso é contrário ao 
discurso colocado nesta reunião”, 
ponderou Sérgio Aurélio.

Os representantes das outras 
entidades também externaram 
o sentimento de frustração das 
bases, que esperavam pela sina-
lização de qual seria a política do 
governo Dilma Rousseff para as 
categorias. Os sindicalistas ressal-
taram ainda que as negociações, 
da forma como foram conduzi-
das, geraram um ambiente de 
frustração que é pouco produtivo 
para o debate.

Feito o anúncio, o presidente 
do CDS (Conselho de Delegados 

Sindicais) Ayrton Eduardo de 
Castro Bastos, enviou nota às DS 
(Delegacias Sindicais) sobre o re-
sultado das negociações. 

Trecho do texto destaca 
que “na prática, o que estamos 
vivenciando é sim uma política 
de congelamento salarial e uma 
apropriação indevida da renda 
do servidor, haja vista que, além 
de ignorar as reivindicações apre-
sentadas, não foi proposta sequer 
a reposição inflacionária deste 
período”. 

Ao final da nota, o presiden-
te ressalta a importância da mo-
bilização permanente da Classe. 
“Caberá agora à categoria, orga-
nizada e com ações inteligentes, 
contando inclusive com as orien-
tações dos comandos de mobili-
zação (local, regional e nacional), 
dar suporte ao sindicato para de-
monstrarmos ao Governo a nos-
sa insatisfação com o tratamento 
dispensado”.

Mesmo com a negativa do 
governo, dias após o anúncio, a 
DEN e as demais entidades in-
tegrantes da campanha salarial 
estão trabalhando para definir 
um calendário de atividades 
conjuntas.

Durante a reunião extraordi-
nária do CDS, realizada de 12 a 
15 de setembro, em Aracaju (SE), 
os delegados sindicais aprecia-
ram as propostas apresentadas à 
Mesa Diretora para a continuida-
de da campanha. Ao todo foram 
aprovados dez itens que, antes de 
serem colocados em ação, deve-
rão ser ratificados pela Classe em 
Assembleia Nacional. A lista com 
as propostas aprovadas pode ser 
acessada em matéria publicada 
no site do Sindifisco Nacional no 
dia 15 de setembro de 2011.

Durante a reunião, os sin-
dicalistas externaram ao secre-
tário a decepção e a indignação 
das categorias. Para o Sindifisco 
Nacional, a falta de reajuste por 
dois anos seguidos é um convite 
a um enfrentamento com o servi-
ço público. “O descontentamento 
começa a partir de agora e po-
demos vir a sentar novamente 
nesta mesa em outra condição”, 
alertou o presidente do Sindicato, 
Pedro Delaure.

Na opinião do vice-pre-
sidente da entidade, Lupércio 
Montenegro, o anúncio demons-
tra o processo de desrespeito que 
permeou as reuniões anteriores. 
“Em nenhum momento, foi apre-
sentada uma contraproposta às 
nossas reivindicações”, criticou o 
sindicalista.

O segundo vice-presidente 
do Sindicato, Sérgio Aurélio Ve-
lozo Diniz, ressaltou ainda que a 
decisão do governo não condiz 
com a declaração de aumento 
do superávit primário e com os 

Depois de quatro meses 
de negociação, o gover-
no anunciou durante 

reunião com representantes do 
Sindifisco Nacional, da Anfip 
(Associação Nacional dos Audi-
tores-Fiscais da Receita Federal 
do Brasil) e do Sinait (Sindicato 
Nacional dos Auditores Fiscais 
do Trabalho) no dia 30 de agos-
to que não haverá reajuste para 
os Auditores-Fiscais da RFB (Re-
ceita Federal do Brasil) e do Tra-
balho nos anos 2011 e 2012. O 
secretário de Recursos Humanos 
do Ministério do Planejamento, 
Duvanier Paiva, informou aos 
sindicalistas que, agora, o gover-
no pretende iniciar um processo 
de negociação com as categorias 
para discutir um reajuste para o 
ano de 2013.

O governo justifica a decisão 
com a imprevisibilidade da crise 
mundial, que, segundo Duvanier 
Paiva, impediria que o Executivo 
assumisse compromissos de lon-
go prazo.  
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Em reunião, governo informa que não haverá reajuste para Auditores
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Campanha Conjunta

 Os delegados da PF (Polícia 
Federal) não participaram da últi-
ma reunião entre as entidades e 
o governo. Os representantes da 
polícia também foram recebidos 
pelo secretário no dia 30, mas o 
encontro aconteceu pela manhã. 
No entendimento das entidades, 
a separação das categorias em 
duas reuniões foi mais uma es-
tratégia do Planejamento para 
desestabilizar a negociação.  

A realização das reuniões 
em separado surpreendeu a DEN 
(Diretoria Executiva Nacional) 
que estranhou que, àquela altu-
ra da campanha, as categorias 
tivessem que ser recebidas em 
mesas diferentes, desrespeitando 
decisão ratificada pelas bases de 
todas as carreiras envolvidas no 
processo de negociação. 

Para evitar rumores e deixar 
clara a posição de cada um dos 
envolvidos na Negociação Con-
junta, assim que foi agendada a 
última reunião, as entidades que 
integram a Campanha Salarial 
Conjunta 2011 - representantes 
dos Auditores Fiscais da RFB 
(Receita Federal do Brasil) e do 
Trabalho e dos Delegados da PF 
(Polícia Federal), enviaram carta 
ao secretário, no dia 26 de agos-
to, reafirmando a unidade entre 
as carreiras.

O texto destaca que a mo-
bilização conjunta foi elogiada 
pelo próprio Duvanier no início 
da campanha. A carta questiona, 
então, o agendamento de duas 
reuniões distintas, uma para os 
Auditores-Fiscais da RFB e do 
Trabalho e outra para os Delega-
dos da PF. O documento reiterava 
ainda que as categorias merecem 

equivalência de tratamento, pois 
são essenciais ao funcionamento 
do Estado.

O Comando Nacional de 
Mobilização foi instalado na 
mesma tarde em que o governo 
anunciou o não reajuste. Parti-
ciparam da reunião, em Brasília 
(DF), membros de todas as Re-
giões Fiscais, exceto das 2ª e 9ª 
RF, que não enviaram represen-
tantes, além de diretores da DEN. 
No caso da 9ª RF, o representante 
não pode participar devido ao 
cancelamento dos voos provo-
cado pelo ao mau tempo que se 
abateu sobre Santa Catarina na 
época.

Na ocasião, Pedro Delarue, 
passou informes a respeito da 
reunião realizada com o secretá-
rio Duvanier Paiva. A notícia foi 
recebida com descontentamento 
pelo grupo que, apesar do posi-
cionamento do governo, não de-
monstrou esmorecimento. Já em 
sua primeira reunião, aprovou 
a continuidade da mobilização 

conjunta pela Campanha Salarial 
e a criação de um calendário de 
paralisações periódicas, que te-
rão datas definidas em conjunto 
com as demais carreiras que inte-
gram a negociação. 

Mobilizações

O discurso das entidades du-
rante a reunião com o secretário 
Duvanier Paiva foi de indignação 
e aversão à condução das ne-
gociações que se arrastaram por 
quatro meses em reuniões infru-
tíferas. Pela postura apresentada, 
o governo parece provocar a ca-
tegoria para o enfrentamento. É 
importante ressaltar que a DEN, 
junto com as demais entidades 
que integram a Campanha Sa-
larial, têm buscado até agora a 
via do diálogo. Também há de 
se reiterar que, durante as ne-
gociações, não houve intenção 
da Classe de radicalizar o movi-
mento. No entanto, foram dadas 
diversas demonstrações das ca-
tegorias de que estão dispostas e 

engajadas para ver suas reivindi-
cações atendidas.

As mobilizações que acon-
teceram nos dias 24 de agosto e 
28 de julho, ambas com adesão 
massiva dos Auditores-Fiscais e 
grande repercussão na mídia, 
comprovam isso. A “Paralisação 
de Advertência de 24 horas” de-
monstrou, mais uma vez, o poder 
de articulação, organização e for-
ça dos envolvidos na Campanha 
Salarial Conjunta.

Um mês antes, em julho, as 
entidades se movimentaram pelo 
“Dia Nacional de Mobilização 
Conjunta”, quando sindicalistas e 
filiados das entidades representa-
tivas distribuíram, nos principais 
aeroportos do país, panfletos e 
orientaram a população sobre a 
importância das atividades de-
senvolvidas por essas categorias 
e para a necessidade de o gover-
no entender as demandas enca-
minhadas à mesa de negociação 
para o bom funcionamento dos 
serviços prestados ao país. 
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No CDS, DEN e delegados sindicais discutiram novas ações para Campanha Salarial
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Benefícios ao Capital Próprio:

uma injustiça

sa fictícia. Ou seja, os juros 
que teriam sido pagos, caso 
seu capital fosse proveniente 
de uma operação de emprés-
timo, são reduzidos na base de 
cálculo do IRPJ (Imposto sobre 
a Renda da Pessoa Jurídica) e 
da CSLL (Contribuição Social 
sobre o Lucro Líquido) e, as-
sim, o recolhimento destes tri-
butos é menor. 

Na prática, isso levou as 
empresas a remunerar o ca-
pital próprio – do dono, dos 
sócios ou dos acionistas – com 
juros, ao invés de pagarem di-
videndos, como ocorre em ou-
tros países. 

Os sócios e os acionistas 
que recebem esse rendimen-
to, geralmente de valores ex-
pressivos, pagam apenas 15% 
de Imposto sobre a Renda na 
fonte, o que implica em enor-
me renúncia fiscal. O Depar-

tamento de Estudos Técnicos 
do Sindifisco Nacional estima 
que, entre 2004 e 2009, a re-
núncia total foi superior a R$ 
22 bilhões em valores corren-
tes e R$ 26 bilhões em termos 
reais, por não haver submissão 
total desses valores à tributa-
ção progressiva, o que fere os 
Princípios da Igualdade, Pes-
soalidade, Capacidade Con-
tributiva e da Progressividade, 
estabelecidos pela Constitui-
ção Federal.

 Outro tratamento dife-
renciado a beneficiar o capital 
está previsto no art. 10 da lei, 
o qual não permitiu que fos-
sem integrados os rendimentos 
das pessoas físicas e jurídicas 
provenientes de lucros ou divi-
dendos à base de cálculo do IR 
do beneficiário. 

Embora seja planejamen-
to tributário, o efeito colateral 

é a renúncia fiscal diante da 
burla encontrada pelas empre-
sas. Os sócios ou os proprie-
tários de empresas, quando da 
declaração de ajuste anual do 
IR, declaram o recebimento de 
baixíssimo pro labore, muitas 
vezes abaixo do limite da faixa 
de isenção do tributo; e eleva-
dos valores a título de lucros e 
dividendos. 

Assim, os sócios e os pro-
prietários pagarão muito pou-
co ou mesmo não pagarão 
IR, já que ele incidirá apenas 
sobre o pro labore declarado. 
Esta prática, embora legal, dá 
tratamento tributário desigual 
a contribuintes, o que a faz 
inconstitucional. Enquanto os 
lucros e os dividendos gozam 
de isenção, os rendimentos 
provenientes do trabalho sub-
metem-se a alíquotas de até 
27,5%.  

A alegação do governo à 
época foi de que o lucro dis-
tribuído já havia sido efeti-
vamente tributado na pessoa 
jurídica e que, ao se exigir a 
tributação da pessoa física, 
estar-se-ia praticando injusti-
ça fiscal. Todavia, a verdade é 
que quem recebe os rendimen-
tos quer de capital, do traba-
lho, ou da combinação de am-
bos, deve pagar o imposto, por 
se tratar de pessoa distinta da 
que sofreu a primeira tributa-
ção, independentemente de a 
pessoa jurídica pertencente ao 
proprietário dos meios de pro-
dução ter sido tributada. 

Assim, faz-se necessária e 
urgente a modificação na legis-
lação para extirpar do ordena-
mento jurídico essas benesses 
que só interessam aos detento-
res de grande capital em grave 
prejuízo para a sociedade.

A edição da Lei 9.249, 
de 26 de dezembro de 
1995, trouxe benefícios 

tributários ao capital próprio, 
o que resultou em uma das 
maiores injustiças tributárias 
de nossa história recente. 

  Até 31 de dezembro de 
1995, os juros pagos a sócios 
ou acionistas e a titulares de 
empresas como forma de re-
muneração do capital próprio 
não eram contabilizados como 
custo e, portanto, não pode-
riam ser descontados quando 
da apuração do lucro real. A 
partir dessa lei, tornou-se pos-
sível que esses juros sejam de-
duzidos para a apuração do 
lucro real.

Trata-se de um privilégio 
criado para as rendas do capi-
tal que permite a redução de 
lucros tributáveis das empresas 
a partir da dedução de despe-
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Prejudicados com desconto do IR serão

(Instituto Nacional do Seguro 
Social). No entanto, no mês se-
guinte teve uma (ingrata) surpre-
sa: ao retirar a prévia do contra-
cheque viu descontado o IR, do 
qual estava isenta desde 2003. 

A cobrança ocorreu logo 
após a transferência da pasta 
funcional da Auditora para o 
Ministério da Fazenda. “Não fui 
só eu. Aconteceram outros ca-
sos semelhantes com pessoas 
que também se aposentaram 
por tempo de serviço, tendo tido 
posteriormente a aposentadoria 
convertida em aposentadoria 
por invalidez”, denuncia. Norma 
Aboud é portadora de doença 
que se enquadra na lista daque-
las às quais a lei isenta da co-
brança do imposto. 

Outro caso também apre-
sentado aos representantes da 
Cogep foi o do Auditor-Fiscal 
aposentado, Carlos Caetano da 
Silva, de 73 anos, de Nova Fri-
burgo (RJ). Isento de IR desde 
2005, quando foi diagnosticado 

reembolsados em outubro

com câncer na próstata, ao con-
ferir a prévia do contracheque 
de julho, o aposentado identifi-
cou que tinha sido feita a reten-
ção do imposto na fonte. “Isso 
gerou uma grande diferença no 
meu salário e trouxe preocupa-
ção para a família. A gente vive 
de planejamento, e o desconto 
quebrou isso”, lamenta.

Piracicaba 

Na mesma reunião, os di-
retores do Sindifisco também 
cobraram solução para os casos 
de alguns Auditores-Fiscais de 
Piracicaba (SP) que, apesar de 
estarem com a aposentadoria 
regularizada e terem direito ao 
recebimento de exercícios an-
teriores por conta de tempo de 
trabalho já reconhecido, foram 
informados pelo INSS local que 
não teriam o cálculo realizado 
por falta de mão de obra para 
executar o serviço. 

Poucos dias após a reunião, 
a coordenadora de Gestão de 

Os Auditores-Fiscais ori-
un dos da SRP (Secreta-
ria da Receita Previden-

ciária) que tiveram o IR (Imposto 
de Renda) indevidamente des-
contado na folha de pagamento 
devem ser ressarcidos em breve.   

A informação é da equipe 
de Pagamento do Ministério da 
Fazenda no Rio de Janeiro, que 
disse estar identificando os casos 
de Auditores-Fiscais que apre-
sentaram problemas semelhan-
tes logo após a transferência das 
pastas funcionais para o setor de 
Recursos Humanos do órgão. A 
previsão é que o desconto inde-
vido seja reembolsado na folha 
referente a setembro, que sai em 
outubro. 

A boa notícia foi dada pou-
cos dias depois de a Diretoria 
do Sindifisco Nacional se reunir 
com a coordenadora-geral da 
Cogep (Coordenação Geral de 
Gestão de Pessoas) do Ministério 
da Fazenda, Cristina Calvet Gui-
marães, e com o coordenador 
de Administração de RH do MF, 
João Cândido de Arruda Falcão. 

No encontro, realizado dia 
23 de agosto, o primeiro vice-
-presidente da DEN, Lupércio 
Montenegro, e a diretora-adjun-
ta de Assuntos de Aposentadoria 
e Pensões, Bernadete Donadon, 
solicitaram providências para a 
resolução dos problemas.

Na ocasião, os diretores le-
varam casos de Auditores-Fiscais 
da Receita Federal do Brasil do 
Rio de Janeiro que tiveram pre-
juízos no processo de transferên-
cia das pastas funcionais.

Uma dessas vítimas foi a 
aposentada Norma Aboud. Ela 
conta que até junho deste ano 
estava tranquila com o recebi-
mento de seu pagamento, feito 
regularmente pelo RH do INSS 

Pessoal do INSS, Daniela Bep-
pler de Oliveira, que esteve no 
encontro, encaminhou email à 
DEN informando que a “Seção 
de Recursos Humanos do Institu-
to em Piracicaba esclareceu que 
as pastas funcionais estão sendo 
analisadas e instruídas para en-
caminhamento ao Ministério da 
Fazenda, sendo feitos, inclusive, 
os cálculos de ‘exercícios ante-
riores’ porventura existentes.”

A DEN continuará acompa-
nhando atentamente todo o pro-
cesso de transferência das pastas 
funcionais para que não acar-
rete prejuízo para os Auditores-
-Fiscais. Até o dia 23 de agosto, 
apenas seis GRH (Gerências de 
Recursos Humanos) do INSS es-
tavam com a transferência com-
pletamente concluída. Outras 14 
ainda apresentavam pendências, 
quatro não tinham efetivado ne-
nhuma transferência, e uma teve 
todos os processos devolvidos 
por estarem em desacordo com 
as orientações do RH do MF.

Diretores cobram do Ministério da Fazenda resolução de problemas em reunião
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Dossiê denuncia insegurança e falta de investimentos nas

unidades limítrofes do país

O projeto foi idealizado em 
2010 e sua execução, que con-
sistiu em uma série de visitas a 
unidades de fronteiriças, se deu 
entre outubro daquele ano e 
março de 2011.  No período, a 
DEN percorreu milhares de qui-
lômetros visitando unidades nos 
estados do Acre, Rondônia, Ro-
raima, Amazonas, Mato Grosso, 
Mato Grosso do Sul, Paraná, 
Santa Catarina e Rio Grande do 
Sul. O trabalho traça um perfil 
das áreas estratégicas do país. 

Os diretores encontraram 
situações, muitas vezes, de extre-
ma gravidade, com estrutura de 
trabalho precária e falta de pes-
soal. Nesse sentido, as primeiras 
linhas do relatório dão o tom do 
documento: “tais inconformida-
des expõem uma questão maior: 
a segurança nacional”. 

Diante do diagnóstico, a 
DEN chama a atenção para a 
necessidade de investimento 
e de adequação estrutural dos 
pontos de fronteira, ressaltando 
que tais iniciativas protegem 
o cidadão da violência, dimi-
nuem os índices de homicídios, 
evitam que mais jovens se en-
treguem ao vício, reduzem os 
gastos do Estado com medidas 
paliativas de segurança e de-
safogam o sistema público de 
saúde (que despende milhões 
de reais por ano para cuidar 
das vítimas da violência e da 
dependência de drogas ilícitas).

O dossiê faz um alerta para 
a situação de abandono das 
fronteiras nacionais e defende a 
urgente necessidade de investi-
mentos e de integração entre as 
instituições a fim de promover 
segurança e rentabilidade para 
o Estado nessas regiões. O re-
latório completo do trabalho 
pode ser acessado no site do 
Sindifisco Nacional, no menu 
“Atividades Corporativas”, no 
item “Fronteira em Foco”.

O trabalho está sendo en-
caminhado às autoridades da 
Receita Federal, parlamenta-
res, e autoridades do gover-
no. O projeto faz parte do PIV 
(Programa de Integração e 
Valorização), que além da de-
fesa da LOF (Lei Orgânica do 
Fisco), propõe diversas ações 
para valorização do cargo de 
Auditor-Fiscal. 

Importante destacar que o 
Brasil tem fronteiras com dez 
países da América do Sul, pos-
suindo quase 17 mil quilôme-
tros de limites geográficos. “O 
combate a práticas criminosas 
como o tráfico de drogas ilíci-
tas, de entorpecentes e de ar-
mas, de riquezas da fauna, da 

A DEN (Diretoria Executiva 
Nacional) disponibilizou 
no mês de agosto, no site 

do Sindifisco Nacional, o dossiê 
do projeto “Fronteira em Foco”, 
trabalho realizado por iniciativa 
da atual diretoria, a fim de pro-
mover a segurança e a melho-
ria das condições de trabalho 
dos Auditores-Fiscais lotados 
nas unidades de fronteira. Com 
o projeto, o Sindicato espera 
fomentar a discussão sobre o 
assunto e denunciar à adminis-
tração da RFB (Receita Federal 
do Brasil) e a outras instâncias 
do governo as deficiências que 
fragilizam a segurança nacional 
nessas localidades. 



Edição 19 - Setembro 2011 Integração Página 13

AnÚnCIo

flora e do nosso patrimônio his-
tórico/cultural, passa necessa-
riamente pela ação fiscalizado-
ra da Aduana em conjunto com 
os demais órgãos de repressão 
constitucionalmente vocaciona-
dos para esse mister por meio 
de missões de repressão e apre-
ensão”, destaca o relatório.

Organização

Em suas 84 páginas, o rela-
tório trata em tópicos da “Atua-
ção da Receita Federal do Brasil 
e o Papel do Auditor-Fiscal nas 
Fronteiras Terrestres”; “O Plano 
Estratégico de Fronteiras, Moti-
vações da Introdução Ilícita de 
Mercadorias em Território Na-
cional”; “Comércio Internacio-
nal e Fiscalização Aduaneira e 
Fronteiriça”; “Desempenho da 
Ação de Fiscalização nas Regi-
ões Fiscais de Fronteira Terres-
tre”; “As Operações de Repres-

são ao Contrabando, ao Tráfico 
e ao Descaminho Realizadas 
pela Receita Federal do Brasil”; 
e faz um relato dos “Problemas 
Encontrados nas Localidades 
de Fronteira Terrestres”; apon-
tando as deficiências em texto 
e imagens dos locais visitados.

Situação das fronteiras 

O dossiê foi elaborado em 
conformidade com as consta-
tações presenciais da DEN e, 
sobretudo, de acordo com as 
informações dos Auditores-
-Fiscais lotados nas fronteiras, 
que relataram as dificuldades 
cotidianas ao servirem nessas 
localidades. O saldo é a cons-
tatação de que a infraestrutura 
física, tecnológica e de recursos 
humanos disponível nos pontos 
de fronteira terrestre brasileiros 
está debilitada e, qualitativa e 
quantitativamente, não corres-

ponde ao esforço necessário 
para o combate ao contraban-
do, ao tráfico e ao descaminho. 

As deficiências encontra-
das pela DEN em todos os lo-
cais visitados estão relatadas 
entre as páginas 35 e 81 do 
relatório. As informações foram 
organizadas por RF (Região Fis-
cal).  Um quadro sintetiza todas 
as questões que merecem aten-
ção especial da administração. 

Propostas

O relatório, no entanto, não 
aponta só problemas. No último 
capítulo, a DEN também apre-
senta propostas para discussão 
que devem ser aprofundadas 
com os Auditores-Fiscais, o Exe-
cutivo e o Congresso Nacional, 
a fim de que uma política defi-
nitiva, com ações sólidas e per-
manentes, seja implementada.  
Entre as sugestões destaca-se a 

criação de incentivo financeiro 
e funcional aos Auditores-Fiscais 
e demais servidores. No enten-
dimento da DEN, há de instituir 
mecanismos que verdadeira-
mente recompensem aqueles 
que estejam dispostos a sacrifi-
ca-se em localidades distantes e 
sem recurso – a concepção de 
adicional de fronteiras é uma 
boa medida, desde que estabe-
lecido em valores significativos 
e também a possibilidade de 
remoção após um determinado 
período de serviço. 

A DEN ainda sugere a 
construção de moradias funcio-
nais em localidades inóspitas; a 
criação da guarda aduaneira; 
a instalação de equipamen-
tos para verificação invasiva e 
outras iniciativas que podem 
ser conferidas na íntegra no 
relatório disponível no site do 
Sindicato. 

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.  

programa de 
integração e
valorização

Parabenizo a iniciativa, pois vem contribuir 
muito com  aqueles que tem, realmente, a 
preocupação de fazer um trabalho com 
independência dentro do nosso parlamento.

(Laurez Moreira - Deputado Federal 
PSDB/TO)

Eu acho extremamente importante que o 
Sindifisco preste esse serviço de cidadania à 
sociedade brasileira como um todo, e em 
particular ao congresso.

(Arnaldo Faria de Sá Deputado Federal- 
PTB/SP)

É uma iniciativa protagonista . Então  se cria 
um canal de atendimento ao parlamentar 
ofertando um serviço que é: esclarecer, 
politizar e  confirmar propostas e iniciativas, 
que sejam de interesse publico. 

(Ivan Valente - Deputado Federal PSOL/SP)

Para saber mais sobre o projeto acesse:
www.cetap.sindifisconacional.org.br
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mo para valer. Cerca de seis mil 
atletas de 110 países desembar-
caram na cidade, dois mil treina-
dores e comissões técnicas, além 
de chefes de Estado, ministros 
e outras autoridades dos países 
membros do Cism (Conselho 
Internacional do Esporte Militar, 
da sigla em francês). 

O coordenador Regional da 
Receita Federal para os Jogos, 
Auditor-Fiscal Guilherme Can-
tarino, responsável pelo planeja-
mento da operação, conta que a 
instituição estabeleceu uma rede 
de coordenadores em Brasília 
(DF), São Paulo (SP), Rio Gran-
de do Sul (RS) e Belo Horizonte 
(MG) para organizar a chegada 
dos atletas e personalidades liga-
das ao evento. Apesar da malha 
de coordenação, o centro das 
operações foi estabelecido no 
Rio de Janeiro, especificamente 
no Aeroporto Internacional do 
Galeão, com Cantarino e a Au-
ditora-Fiscal Adriana Oliveira, a 

O ano de 2011 abre uma 
década esportiva que 
marcará a história do 

Brasil. O país se prepara para 
receber a Copa das Confedera-
ções em 2013, a Copa do Mun-
do de Futebol em 2014 e os Jo-
gos Olímpicos de 2016. Depois 
de receber os Jogos Pan-Ameri-
canos de 2007 com sucesso, a 
cidade do Rio de Janeiro tam-
bém recepcionou com êxito os 
JMM (Jogos Mundiais Militares 
2011), entre os dias 16 e 24 de 
julho deste ano. A chegada e a 
saída das delegações foram uma 
espécie de “evento teste” para 
que a RFB (Receita Federal do 
Brasil) pudesse testar pontos 
fortes e verificar também quais 
quesitos devem ser melhorados 
para os grandes eventos que se 
avizinham. 

A RFB se mobilizou para 
receber a 5ª edição dos JMM, 
também chamada de Jogos da 
Paz. A Alfândega do Aeroporto 
Internacional Antônio Carlos Jo-
bim (Galeão), no Rio de Janeiro, 
se organizou com antecedência 
de três meses para garantir às 
delegações e à organização dos 
jogos uma atuação coordenada 
com as Forças Armadas, FAB 
(Força Aérea Brasileira), Correio 
Aéreo Nacional, Polícia Federal, 
a Anvisa (Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária), a Vigiagro 
(Sistema de Vigilância Agrope-
cuária Internacional do Brasil) e 
a Secretaria de Fazenda do Es-
tado do Rio de Janeiro, a fim de 
permitir a célere passagem das 
delegações pelo Aeroporto Inter-
nacional carioca, bem como em 
outras cidades brasileiras. 

Os números do JMM de-
monstram que o teste foi mes-

frente dos trabalhos.

Estratégias 

Dois meses antes do evento, 
o subsecretário de Aduana e Re-
lações Internacionais, Auditor-
-Fiscal Ernani Argolo Checcucci 
Filho, e o assessor do secretário 
da Receita Federal do Brasil, 
Auditor-Fiscal Ronaldo Medina, 
estiveram na 7ª Região Fiscal. O 
motivo da visita foi justamente o 
fato de a capital fluminense ter 
sido eleita sede não apenas dos 
Jogos Mundiais Militares, mas 
também da Copa das Confede-
rações, das Olimpíadas e de jo-
gos da Copa do Mundo.

Na visita, decidiu-se apro-
veitar o evento para trazer Audi-
tores-Fiscais lotados em cidades 
sede da Copa do Mundo para 
trocar experiências. A ideia era 
também trazer para o receptivo 
dos Jogos da Paz Auditores que 
já haviam atuado em eventos se-
melhantes – como os Jogos de 

Tiro e Pan Americano e, ao mes-
mo tempo, credenciá-los ainda 
mais para recepcionar esse tipo 
de evento e, ao retornarem às 
suas unidades, multiplicarem 
esse conhecimento. 

Foram feitas solicitações 
para que todas as RF (Regiões 
Fiscais) pudessem contribuir 
para o trabalho nos Jogos Mun-
diais Militares. “Toda vez que se 
reúne colegas de diferentes uni-
dades todos crescem muito, nós 
precisamos, como agentes públi-
cos, trocar experiência e receber 
críticas”, observa Cantarino. 

Ao todo, a equipe da Re-
ceita Federal no aeroporto rece-
beu o reforço de dez Auditores-
-Fiscais, vindos de Porto Alegre, 
Curitiba, Salvador, Cuiabá, Bra-
sília, Recife, Belo Horizonte, For-
taleza e Vitória. Todos atuaram 
diretamente no recebimento das 
delegações juntamente com seis 
Auditores-Fiscais da unidade 
carioca. O trabalho contou tam-

Atividades durante os jogos fortaleceram o trabalho em equipe
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bém com apoio da Direp (Divi-
são de Repressão ao Contraban-
do e Descaminho), que opera 
junto à bagagem.  

Segundo a chefe da baga-
gem da Alfândega, Joana Lages, 
os jogos trouxeram avanços sig-
nificativos na legislação. Muitas 
das mudanças foram embasadas 
na experiência de alguns Audito-
res-Fiscais adquirida nos Jogos 
de Tiro e no Pan Americano. 

“A Instrução Normativa (da 
RFB 1.1147/11) foi um avanço 
grande, uma oportunidade para 
dialogar com a Coana (Coorde-
nação Geral de Administração 
Aduaneira) e com os órgãos 
centrais para resolver pendên-
cias, inclusive algumas do Pan, 
no sentido de facilitar o trabalho 
tanto para o colega que atuaria 
no desembarque, quanto para 
os atletas e as delegações que es-
tavam chegando. Muitas mudan-
ças foram realizadas com base 
nos eventos anteriores”, conta. 

Escala 

Coube a Auditora-Fiscal 
Patrícia Miranda a tarefa de 
elaborar a escala de serviço. 
Em parceria com o Auditor-
-Fiscal Roberto Vidgal, Patrícia 
também era a coordenadora 
local de bagagem no terminal 
de passageiros. Dada algumas 
imprevisibilidades da logística 
da chegada das delegações, 
houve, por exemplo, voos so-
lidários com equipes de sete 
países diferentes, atrasos, mu-
dança de data de chegada dos 
voos e outras questões fizeram 
com que a escala fosse adap-
tada praticamente em tempo 
real. Mesmo assim, os Audito-
res-Fiscais envolvidos no even-
to dedicaram longas horas de 
trabalho para garantir a profi-
ciência do trabalho da RFB.

 “A gente não sabia ao 
certo quando cada voo ia che-
gar e com quantas pessoas. 

Por isso, montamos uma tabe-
la superficial tentando cobrir 
ao máximo a imprevisiblidade. 
Essas questões renderam es-
calas com mais de dez horas 
de serviço, principalmente nos 
dias de chegada das delega-
ções. Inclusive houve dias que 
muitos tiveram de dobrar a 
escala. Importante destacar a 
disponibilidade da equipe, que 
trabalhou com afinco e não 
veio aqui para fazer figura-
ção”, destaca Patrícia Miranda. 

O retorno, assim como a 
recepção das equipes, exigiu 
medidas de coordenação com 
diversos órgãos e entidades 
(Base Aérea do Rio de Janei-
ro, Centro Nacional de Tiro, 
Comitê Organizador), além de 
controles eficazes para garantir 
a saída de todas as armas com 
o devido controle aduaneiro. 

A imprevisibilidade e a ex-
periência adquirida na chega-
da dos participantes dos jogos 

foram subsídios levados para 
reunião de coordenação para 
a saída das equipes. E, mesmo 
diante do cansaço ocasionado 
por longas horas de trabalho 
madrugada afora, o clima era 
de contentamento diante dos 
resultados do trabalho. 

Sinergia 

Todos os órgãos envolvi-
dos, não só a Receita Federal 
do Brasil, trabalharam integra-
dos. O envolvimento entre as 
entidades foi tão positivo que, 
segundo Cantarino, renderá 
frutos. Ele relata que durante o 
planejamento foram surgindo 
ideias para melhorar a Alfânde-
ga como um todo. “Importante 
destacar que, na visão do pas-
sageiro, a Alfândega é integrada 
por todos os órgãos que estão 
aqui dentro (no aeroporto) e 
também as empresas que pres-
tam serviço. Cabe à Receita Fe-
deral contribuir para que servi-
ços prestados desde a empresa 
de rendley, que faz o transporte 
da bagagem, até a esteira, fun-
cionem com agilidade. Temos 
de trabalhar mais e mais como 
Brasil”, afirma Cantarino. 

Segundo os membros da 
equipe, com o decorrer do tra-
balho ficou claro que a Infrae-
ro está engajada e consciente 
de seu papel para melhorar a 
estrutura dentro do aeroporto.  
Os jogos demonstraram que a 
empresa tem de ter raça para 
começar a mexer o quanto an-
tes na estrutura do aeroporto, 
que segundo os Auditores-Fis-
cais necessita de obras gran-
des, caso contrário, a recepção 
dos grandes eventos estará 
comprometida.
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Equipe de coordenação promoveu reuniões regulares para avaliar trabalho
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Nota Técnica 
A Diretoria de Estudos Técnicos do Sindifisco Nacional dispo-

nibilizou no site da entidade a Nota Técnica nº 23, intitulada, “Be-
nefícios Tributários ao Capital: alterações necessárias na legislação 
tributária para a promoção de maior justiça fiscal”. O documento 
traz propostas de alteração na legislação tributária a fim de afastar do 
ordenamento jurídico benesses infundadas concedidas ao capital por 
meio de diversas normas, em detrimento da busca por um sistema 
com maior justiça fiscal.

ADI 4616
Chegou ao conhecimento do Sindicato pedido feito pelo Sindi-

cato Nacional dos Analistas-Tributários da Receita Federal do Brasil 
para a admissão da entidade como “Amicus Curiae” na Ação Direta 
de Inconstitucionalidade 4616, que questiona a constitucionalidade de 
ações que levaram servidores ao cargo de Analista. Segundo a enti-
dade, nunca houve acréscimo de atribuições quando das mudanças.

Resposta
Diante do generalismo e das 

graves incorreções da matéria 
publicada pelo Correio Brazilien-
se no dia 29 de agosto de 2011 
sobre denúncias de supostos ca-
sos de corrupção nas alfândegas 
brasileiras, a Diretoria Executi-
va Nacional acionou o Jurídico 
para ingressar com as medidas 
judiciais cabíveis para reparar os 
danos à Classe. A reportagem se 
utiliza de uma análise distorcida 
dos fatos para criar a impressão 
de que há corrupção generaliza-
da na Receita Federal do Brasil.

Encontro Nacional
Parlamentares declararam apoio à aprovação das PEC (Propostas 

de Emenda à Constituição) 555/06 e 270/08 durante o Encontro de 
Aposentados e Pensionistas promovido, no dia 31 de agosto, em Brasí-
lia, pelo Sindifisco Nacional, pelo Movimento dos Servidores Aposen-
tados e Pensionistas e pelo Fórum Nacional Permanente de Carreiras 
Típicas de Estado. A PEC 555/06 acaba com a cobrança da contribui-
ção previdenciária de aposentados e pensionistas, e a 270/08 estabe-
lece a paridade e a integralidade para aposentadorias por invalidez. 

Eleições 2011
A CEN (Comissão Eleitoral 

Nacional) disponibilizou a ata de 
homologação das inscrições das 
três chapas que concorrerão à 
DEN (Diretoria Executiva Nacio-
nal), bem como dos nomes aos 
cargos do Conselho Fiscal Na-
cional para o biênio 2012/2013.  
Para conferir o documento, basta 
entrar no site do Sindicato e cli-
car sobre o link “Eleições 2011”, 
no menu principal da página (à 
esquerda na tela) eletrônica da 
entidade e, em seguida, no link 
“Atas da CEN”.

Cartilha
A DEN (Diretoria Executiva Nacional) disponibilizou no site do 

Sindicato a cartilha “A progressividade na Tributação Brasileira: por 
maior justiça tributária e fiscal”, lançada na última edição do “Ciclo 
de Seminários Justiça Fiscal e Tributária: Progressividade da Tributa-
ção e Desoneração da Folha de Pagamento”, ocorrido em São Paulo, 
no dia 24 de agosto. Para acessar o conteúdo, basta clicar no link 
“Estudos Técnicos”, depois em “Estudos sobre o sistema Tributário” 
e, por fim, no link “cartilha”.

Salarial
Campanha

Fique informado.

www.sindifisconacional.org.br

Acesse e acompanhe
todas as notícias.


