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Nos dias 9 e 10 de novem-
bro, os filiados do Sindicato es-
tão convocados para escolher 
os dirigentes da DEN (Direto-
ria Executiva Nacional) para os 
próximos dois anos, além dos 
integrantes do Conselho Fiscal 
Nacional.  

São três as chapas concor-
rentes à DEN: Opinião e Unida-
de, com Pedro Delarue, Lupér-
cio Montenegro e Sérgio Velozo; 
Transparência e Ação, sob res-
ponsabilidade dos Auditores-Fis-

“A Previc é um órgão importante para a economia 
e para a contribuição social” .

Veículos de comunicação de re-
percussão nacional deram destaque 
ao estudo elaborado pelo Sindifis-
co Nacional na ocasião do projeto 
Fronteira em Foco. Os dados foram 
apresentados pelo presidente da 
entidade, Pedro Delarue, durante o 
Encontro Nacional Aduaneiro, ocor-
rido de 26 a 28 de setembro, em Be-
lém (PA).

Fronteira em Foco é destaque na mídia nacional
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Durante uma série de reuniões 
ocorridas dia 15 de setembro com 
o secretário-executivo do MF (Mi-
nistério da Fazenda), Nelson Bar-
bosa, o adjunto Dyogo Henrique, e 
o secretário da RFB (Receita Fede-
ral do Brasil), Auditor-Fiscal Carlos 
Alberto Barreto, os dirigentes do 
Sindifisco Nacional conseguiram o 
atendimento de demandas de ex-
trema relevância para a Classe. As 
audiências também serviram para 
apresentação do material do projeto 
Fronteira em Foco. 

DEN em Ação

      Auditores-Fiscais se preparam 
        para escolher nova diretoria 

cais Marcelo Lettieri Siqueira, 
Paulo Roberto Kiyoto Matsus-
nhita e Luiz Sérgio Fonseca So-
ares; e Renovar, com José Mário 
Ribeiro da Costa, Maria Apare-
cida de Sousa Gomes da Silva e 
Jorge Dias Teixeira. 

Também haverá votação 
para escolha das Diretorias das 
DS (Delegacias Sindicais) e dos 
membros dos Conselhos Fiscais 
locais.

Dias antes, os dirigentes do 
Sindifisco receberam o apoio de 
mais um parlamentar interessado na 
iniciativa do Sindicato: o deputado 
Dr. Rosinha (PT/PR), que é membro 
do Parlasul (Parlamento do Merco-
sul – Mercado Comum do Sul).
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Nos dias 9 e 10 de no-
vembro, milhares de 
Auditores-Fiscais de 

todo o país, filiados ao Sindifis-
co Nacional têm compromisso 
marcado com o fortalecimen-
to da entidade representativa 
da Classe. Durante esses dois 
dias, os filiados escolherão a 
nova DEN (Diretoria Executiva 
Nacional) e os novos membros 
do Conselho Fiscal Nacional, 
além, é claro, dos representan-
tes locais em todas as DS (Dele-
gacias Sindicais) vinculadas ao 
Sindicato. 

Para auxiliar no processo, 
esta edição do “Integração” traz 
uma reportagem com as princi-
pais informações sobre a vota-
ção e os nomes dos integrantes 
das três chapas concorrentes à 
DEN. Vale lembrar que o site 
do Sindifisco Nacional também 
abriga informações detalhadas 
sobre as chapas locais e nacio-
nais e material produzido pela 
CEN (Comissão Eleitoral Na-
cional), como resoluções, atas, 
informes e comunicados. 

Em novembro, filiados elegem próxima

Ainda na página do Sindi-
cato na internet, os filiados têm 
acesso ao Regimento Interno 
das eleições 2011 e a vídeos dos 
debates realizados entre os can-
didatos à Presidência do Sin-
difisco Nacional para o Biênio 
2012/2013. Para quem ainda 
procura por mais informações 
sobre as chapas concorrentes 
à DEN, é importante ressaltar 
que no link “Eleições 2011”, 
localizado no menu à esquerda 
na página inicial do site do Sin-
difisco Nacional, também estão 
disponíveis a composição com-
pleta e a plataforma de cam-
panha de cada um dos grupos 
concorrentes. 

É importante destacar 
ainda que para participar da 
escolha do futuro da entida-
de, os filiados têm de estar em 
pleno gozo de seus direitos es-
tatutários. Os votos poderão ser 
depositados em urna (na De-
legacia Sindical a qual está vin-
culado o Auditor-Fiscal, ou em 
trânsito, em qualquer unidade 
da Federação) durante os dias 

9 e 10, em local e horário a ser 
divulgado pelas DS. 

Quem preferir pode votar 
também por correspondência. 
Neste caso, o voto deve ser pos-
tado no período compreendido 
entre os três dias úteis anterio-
res ao primeiro dia da eleição e 
o último de dia para o voto em 
urna, isto é, 10 de novembro. 

De acordo com o calendá-
rio divulgado pela CEN, o dia 
25 de novembro é a data pre-
vista para a divulgação do re-
sultado. A posse dos candidatos 
eleitos será na segunda-feira, 2 
de janeiro de 2012.

A participação de todos no 
processo eleitoral é importan-
te para a manutenção de uma 
entidade forte e representativa, 
como é o Sindifisco Nacional. 
Por isso, em novembro, parti-
cipe do segundo processo de 
escolha dos dirigentes do Sin-
dicato desde a unificação das 
entidades representativas dos 
Auditores-Fiscais. Vote e ajude 
a definir os rumos da entidade 
no próximo biênio. 

Diretoria do Sindicato

“Vote e ajude a 
definir os rumos 
da entidade no 
próximo biênio.”
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Fazenda discutirá complexidade das tarefas de 

servidores da RFB
De acordo com Dyogo 

Henrique, a normatização se 
dará pelo grau de complexida-
de das tarefas desempenhadas 
pelos servidores da RFB, sendo 
divididas em três níveis: alta, 
média e baixa. Serão avaliadas 
as atribuições dos cargos de ATA 
(Assistente Técnico Administrati-
vo) e outras atividades para atri-
buições de baixa complexidade; 
Analista-Tributário para funções 
de média; e Auditor-Fiscal, que 
se pauta pelo poder de decisão, 
como de alta complexidade. 

Segundo o secretário em 
exercício, o diagnóstico terá um 
enfoque técnico, não político, e 
será elaborado seguindo orienta-

ção da administração. Antes que 
o estudo seja iniciado, Dyogo 
entrará em contato com o se-
cretário da RFB, Auditor-Fiscal 
Carlos Alberto Barreto, para que 
participe das discussões.

“Vou acertar essa estratégia 
com a administração da Recei-
ta para dar início ao processo. 
Também vamos criar um crono-
grama de trabalho, que deverá 
ficar pronto em duas semanas”, 
afirmou Dyogo Henrique.

Pedro Delarue aprovou a 
medida, mas fez ressalvas. “O 
Sindicato não vê problema em 
fazer a discussão desde que fi-
que estabelecido que as tarefas 
decisórias na relação entre Fisco 

e contribuinte são privativas de 
Auditor-Fiscal e que as prerroga-
tivas especiais acompanham a 
complexidade das atribuições”. 
O presidente do Sindicato solici-
tou também que a decisão não 
comece do zero, mas a partir de 
um texto já pré-estabelecido.

No início do mês de outu-
bro, o presidente do Sin-
difisco Nacional, Pedro 

Delarue, e o vice-presidente da 
entidade, Lupércio Montenegro, 
estiveram com o secretário-execu-
tivo em exercício do Ministério da 
Fazenda, Dyogo Henrique, que 
afirmou que criará um corpo téc-
nico dentro do órgão para analisar 
o grau de complexidade das ativi-
dades desempenhadas pelas car-
reiras dos servidores vinculados à 
RFB (Receita Federal do Brasil). A 
decisão faz parte dos encaminha-
mentos tomados durante a série de 
reuniões entre o Sindifisco e o Mi-
nistério sobre desdobramentos da 
LOF (Lei Orgânica do Fisco).

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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secretário-executivo adjunto do 
Ministério disse estar disposto a 
intermediar conversas entre as 
entidades na tentativa de resol-
ver a situação. 

“Se ficar claro que existe 
uma intenção de invasão de 
competência, não podemos 
permitir que isso impeça a pro-
gressão da LOF”, afirmou o 2º 
vice-presidente do Sindifisco, 
Sérgio Aurélio. O segundo vice-
-presidente do Sindifisco res-
saltou que a entidade está dis-
posta a debater a minuta, mas 
desde que seja uma discussão 
qualificada. 

Fronteiras

As audiências, ocorridas 
com o secretário-executivo do 
MF, com o adjunto e com o se-
cretário da RFB, tiveram como 
base também a apresentação 
do dossiê e do vídeo elaborados 
pelo Sindifisco Nacional duran-
te a execução do projeto Fron-
teira em Foco. 

Os dirigentes ressaltaram 
que o projeto traz números im-

DEN cobra do governo

melhorias para a Classe

portantes sobre a fiscalização e 
as apreensões decorrentes do 
trabalho da Receita nas fron-
teiras. “Nos primeiros quatro 
meses do ano, a Receita reali-
zou apreensões no montante 
de R$ 618 milhões. Se fossem 
dadas condições adequadas 
certamente os números seriam 
bem maiores, mas estamos com 
recursos contingenciados e a 
maior parte das instalações é 
completamente inadequada”, 
lembrou o presidente do Sindi-
fisco, Pedro Delarue.

“Esse diagnóstico das fron-
teiras chegou no momento cer-
to porque estamos pensando na 
reformulação da estrutura de 
alguns locais. Ter levado esses 
dados relevantes ao secretá-
rio executivo, Nelson Barbosa, 
também foi muito importante”, 
enfatizou o secretário da RFB 
ao receber o relatório.

O secretário-executivo da 
Fazenda, Nelson Barbosa, ao 
receber o material, também elo-
giou a iniciativa do Sindicato e 
aproveitou a oportunidade para 

anunciar a inclusão da adminis-
tração no Plano Estratégico de 
Fronteiras.

Adicional

Durante a reunião, Delarue 
lembrou também da necessida-
de da criação de um adicional 
de fronteira, para estimular a 
permanência dos Auditores-
-Fiscais nessas regiões. O pre-
sidente do Sindifisco Nacional 
destacou ao secretário-executi-
vo que houve um acordo para 
que o Projeto de Lei enviado, 
dia 31 de agosto, ao Congresso 
Nacional sobre a reestruturação 
de algumas carreiras incluísse 
o adicional de fronteira para a 
RFB – mas o texto não contem-
plou a demanda. Nelson Barbo-
sa informou que a questão de 
fato estava acertada e que bus-
caria mais informações sobre o 
porquê da sua não inclusão no 
PL. Apesar disso, ele garantiu 
que o assunto está pacificado 
no governo e que a indenização 
de fronteira será implementada 
em breve.

O presidente do Sindi-
fisco Nacional, Pedro 
Delarue, e os vice-pre-

sidentes da entidade, Lupércio 
Montenegro e Sérgio Aurélio 
Velozo Diniz, participaram de 
uma maratona de audiências 
no dia 15 de setembro que cul-
minaram na confirmação de 
algumas demandas de extrema 
relevância para a Classe dos 
Auditores-Fiscais. 

As audiências, ocorridas 
com o secretário-executivo do 
MF (Ministério da Fazenda), 
Nelson Barbosa, e o adjunto 
Dyogo Henrique - além do se-
cretário da RFB (Receita Federal 
do Brasil), Auditor-Fiscal Carlos 
Alberto Barreto, abordaram as-
suntos como LOF (Lei Orgânica 
do Fisco) e Plano Estratégico 
de Fronteiras, além da apresen-
tação do material relativo ao 
“Fronteira em Foco”.

LOF

No mérito das discussões da 
LOF (Lei Orgânica do Fisco), o 
primeiro vice-presidente do Sin-
difisco Nacional, Lupércio Mon-
tenegro, cobrou do secretário-
-executivo adjunto do Ministério 
da Fazenda, Dyogo Henrique, 
maior agilidade para a retoma-
da da tramitação da minuta da 
LOF, que está parada há mais de 
um ano na Secretaria-Executiva 
do MF. “É preciso que as nor-
mas sejam cumpridas. Pela Lei 
11.457/07 haveria um ano para 
que se encaminhasse ao Con-
gresso Nacional um projeto de 
lei das auditorias federais”, lem-
brou o sindicalista.

Dyogo afirmou, no entan-
to, que para dar continuidade 
à discussão da LOF é preciso 
ainda vencer empecilhos entre 
os diferentes interessados. O 

Barreto: “Esse diagnóstico chegou no momento certo. Estamos pensando na reformulação da estrutura”.
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SEU VOTO SUA VOZ
Nos dias 09 e 10 de novembro os 
Auditores-Fiscais da Receita Federal do 
Brasil se reunirão para eleger a Diretoria 
Executiva Nacional do Sindifisco Nacional.

Votar e fazer parte da historia da classe.
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“A Previc é um órgão importante para a economia e para a 

Manuel Lucena dos Santos – diretor de Fiscalização 

vagas para a Superintendên-
cia. Foi mais ou menos isso que 
aconteceu no último concurso. 
A Receita abriu vagas para 225 
Auditores-Fiscais. Como depois 
ela tinha a possibilidade de cha-
mar mais 50% do número ini-
cialmente previsto, o que é per-
mitido pela legislação, foi feita 
uma reunião com representantes 
dos Ministérios da Previdência, 
da Fazenda e do Planejamento, 
e o resultado foi que consegui-
ram destinar 30 Auditores para 
a Previc. No entanto, esse quan-
titativo ainda não supre efetiva-
mente as nossas necessidades, 
mas dá uma aliviada.

Integração – Do ponto de vis-
ta social e econômico, qual a 
importância do papel desem-
penhado pelos Auditores que 
atuam na Previc?
Os Auditores são profissionais 
qualificados que passaram por 
um concurso público difícil. 
É uma carreira de Estado que 
tem se solidificado ao longo 
do tempo, demonstrando a 
seriedade e a competência do 
pessoal não só na Previc, mas, 
principalmente, na área tributá-
ria, que é algo maior dentro do 
Estado brasileiro. O sistema de 
Previdência no mundo inteiro 
tem um viés econômico e uma 

contribuição social”

rência que nós temos atualmente 
é a questão do quadro dos Audi-
tores e da sua manutenção. 
Em meados de 2004 e 2005, 
nós tínhamos cerca de 100 Au-
ditores, que ao longo do tempo 
foram saindo. Conforme previs-
to em lei, os Auditores quando 
vêm para a Previc, têm a opção 
de voltar para a Receita. De lá 
para cá, foram ‘devolvidos’ mais 

de 30 Auditores, 
alguns faleceram 
e outros se apo-
sentaram. Um 
estudo concluí-
do em janeiro de 
2011 revela que 
o quadro ideal de 
Auditores-Fiscais 
na Superinten-
dência hoje seria 

de 158. No entanto, atualmente 
só temos 80. É, praticamente, a 
metade do que deveríamos ter. 

Integração – E como essa ques-
tão pode ser resolvida?
É preciso um caminho institucio-
nal para resolver essa questão 
e, no meu ponto de vista, esse 
caminho é o concurso público. 
Sempre que o Ministério da Fa-
zenda for realizar um certame, 
é preciso verificar a quantidade 
de Auditores-Fiscais que a Previc 
precisa para destinar parte das 

E
m entrevista concedida ao Integração, o diretor de Fiscalização da Previc (Superintendência Nacional de Previdência Com-

plementar), Auditor-Fiscal Manuel Lucena dos Santos, destaca a importância da atuação dos Auditores-Fiscais na Superinten-

dência. O diretor revela ainda que o quantitativo de Auditores-Fiscais está aquém do necessário para suprir as necessidades 

da Superintendência, um problema que, segundo o próprio diretor, pode ser resolvido com a realização de concurso público. 

O representante da Difis (Diretoria de Fiscalização) destaca que a Previc é um órgão importante para a economia e salienta que a missão 

fundamental da Superintendência, que tem pouco mais de um ano de existência, é dar garantias “para que quem esteja contribuindo hoje 

para um sonho, possa vir a se aposentar no futuro e fazer com que esse sonho seja efetivamente realizado”. Confira.

 “O primeiro 
impacto é o 

de que parece 
que há menos 
previdenciários 
trabalhando na 

fiscalização”

nica), Difis (Diretoria de Fis-
calização), Diace (Diretoria de 
Assuntos Atuariais, Contábeis 
e Econômicos) e a Dirad (Dire-
toria de Administração), além 
do procurador-chefe e do chefe 
de gabinete, que são nomeados 
por indicação e anuência do 
Advogado-Geral da União e da 
Controladoria-Geral da União, 
respectivamente. A Superinten-
dência também 
é composta por 
cinco escritórios 
regionais, loca-
lizados em São 
Paulo (SP), Rio 
de Janeiro (RJ), 
Belo Horizonte 
(MG), Recife (PE) 
e Porto Alegre 
(RS). A Diretoria 
de Fiscalização é toda compos-
ta por Auditores. Essa estrutura 
dá tranquilidade e segurança ao 
sistema como um todo e a todos 
os atores. 

Integração – Quais as principais 
necessidades da Previc hoje?
Os estados, de um modo geral, 
não têm a quantidade de servi-
dores necessária para cumprir o 
seu papel a contento. Nós vemos 
uma série de reclamações, e com 
a Previc não é diferente. A ava-
liação que faço é que a maior ca-

Integração – Qual o papel e as 
atribuições dos Auditores-Fis-
cais na Previc?
A Previc (Superintendência Na-
cional de Previdência Comple-
mentar) foi criada em dezembro 
de 2009, e começou a funcionar 
em janeiro de 2010, substituindo 
uma secretaria que existia dentro 
do Ministério da Previdência, 
mas que tinha uma estrutura pe-
quena para dar conta do sistema 
de Previdência Complementar 
Fechado no Brasil, que hoje tem 
mais de meio trilhão de ativos 
que precisam ser fiscalizados. O 
papel do Auditor-Fiscal dentro 
desse trabalho é de fundamental 
importância, tendo em vista que 
a Lei 12.154/2009  atribui pri-
vativamente à Classe a incum-
bência dos procedimentos de 
fiscalização das atividades e das 
operações das entidades fecha-
das de previdência complemen-
tar, de competência da Previc, 
assim como das entidades e dos 
fundos dos regimes próprios de 
previdência social. 

Integração – Como é a atuação 
dos Auditores-Fiscais?
A Previc funciona atualmente 
com uma diretoria colegiada 
composta por um diretor-supe-
rintendente e quatro diretorias: 
Ditec (Diretoria de Análise Téc-
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contribuição social”
questão social importantíssima 
da dignidade do cidadão. A 
perspectiva de vida das pesso-
as vem evoluindo de tal forma 
que elas não pensam mais so-
mente no agora, mas passaram 
a ter uma visão de futuro. Daí a 
importância de se ter um órgão 
fiscalizador que seja bem es-
truturado e que esteja presente 
para evitar problemas futuros. 
E a missão fundamental da 
Previc é assegurar a rigidez des-
se sistema, e dar garantias para 
que quem esteja contribuindo 
hoje possa vir a se aposentar 
no futuro.

Integração – Além da ques-
tão econômica, em qual outro 
setor a Previc também tem 
destaque?
A Previc é um órgão importan-
te para a economia e para a 
contribuição social. O mundo 
inteiro hoje percebe que vai ter 
que se refazer de alguma forma 
na questão do consumo e da 
riqueza para evitar que chegue 
a patamares iguais aos da Eu-
ropa, que hoje vem regredin-
do economicamente. O Brasil 
mudou muito nos últimos anos 
porque fez, efetivamente, uma 
distribuição de renda via, gran-
de parte, Previdência. Ao ser 
fortalecido, o salário mínimo 
fez uma grande diferença na 
distribuição de renda. Quando 
você chega ao interior do nor-
deste, por exemplo, percebe o 
quanto é importante uma pre-
vidência forte e rígida. No Bra-
sil, temos o Regime Próprio de 
Previdência Social (dos servi-
dores), o regime geral (do INSS 
- Instituto Nacional de Seguro 
Social) e a Previdência Fecha-

da. Se a gente conseguir que 
esses regimes sejam realmente 
bons e fortes ao longo do tem-
po, teremos um país e uma so-
ciedade mais tranquilos.

Integração – Existe algum tra-
balho de transferência da Pre-
vic, atualmente no Ministério 
da Previdência Social, para o 
Ministério da Fazenda?
Se existe, não tenho conheci-
mento. É importante salientar 
que não temos apenas a Pre-
vic. Temos também o Regime 
Próprio de Previdência, que 
são regimes dos municípios e 
dos estados, os quais os Au-
ditores-Fiscais também fiscali-
zam. Essa é uma questão mui-
to delicada. O modelo de hoje 
talvez não seja perfeito por 
causa dessa dependência, mas 
podemos conseguir um cami-
nho para suprir essa situação. 
A ideia inicial era levar a fisca-
lização, como aconteceu com o 
INSS, mas, nesse caso, o pla-
no de custeio dele é de repar-
tição simples, isto é, a pessoa 
entra no mercado de trabalho, 
contribui, a empresa contri-
bui e pronto. Não é assim que 
acontece na Previdência Com-
plementar Fechada. Nela, você 
tem regulamento aprovado um 
a um. E como é que vai fazer 
isso se você aprova uma coisa 
aqui, mas quem fiscaliza está 
em outro órgão? Por isso, do 
ponto de vista técnico, eu vejo 
uma dificuldade muito grande, 
a não ser que se extinga a Pre-
vic e determine que quem vai 
fazer esse trabalho será a Re-
ceita. E eu acho que hoje, do 
jeito que está, traria mais difi-
culdade do que facilidade. FO
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nião e Unidade – é encabeçada 
pelo atual presidente do Sin-
dicato, Pedro Delarue, e pelos 
vice-presidentes Lupércio Mon-
tenegro e Sérgio Aurélio Velozo 
Diniz. A chapa 2 - Transparên-
cia e Ação – têm como candi-
datos para a linha da Presidên-
cia da entidade Marcelo Lettieri 
Siqueira, Paulo Roberto Kiyoto 
Matsushita e Luiz Sérgio Fonse-
ca Soares. A chapa 3 – Renovar 
– é liderada por José Mário Ri-
beiro da Costa, Maria Apareci-
da de Sousa Gomes da Silva e 
Jorge Dias Teixeira. 

Campanha 

As chapas eleitorais têm até 
o dia oito de novembro para rea-
lizar campanha eleitoral, iniciada 
no dia 1º de agosto. Conforme 
deliberado no CDS (Conselho 
de Delegados Sindicais), a DEN 
repassará R$ 200 mil para a 
CEN (Comissão Eleitoral Na-
cional) 2011 e R$ 340 mil para 
cada uma das três chapas para 
os gastos com a campanha.  

Antes de votar, o filiado 
pode checar o currículo dos can-
didatos a presidente da Direção 
Nacional, bem como a platafor-
ma de cada uma das chapas. As 
informações estão disponíveis no 
site do Sindifisco Nacional. Para 
acessar os documentos, basta 
clicar no link “Eleições 2011”, 
localizado no canto esquerdo 
da página no menu principal. 
Fazendo isso, o usuário será di-
recionado à área do site onde se 
localizam todos os documentos 
do processo eleitoral. 

No dia 26 de setembro, 
após o término do primeiro dia 
de trabalho do encontro “Adua-
na a serviço da sociedade: diag-

nóstico e soluções”, em Belém 
(PA), os candidatos à DEN pe-
las chapas 1 e 2, Pedro Delarue 
e Marcelo Lettieri, respectiva-
mente, participaram do primei-
ro debate de propostas para o 
próximo pleito. O candidato da 
Chapa 3, José Mário Ribeiro da 
Costa, não pode comparecer, 
mas justificou a ausência. 

Nos dias 09 e 10 de no-
vembro deste ano, serão 
realizadas as eleições 

para para a DEN (Diretoria Exe-
cutiva Nacional) do Sindifisco 
Nacional e para os integrantes 
do Conselho Fiscal Nacional, 
além dos pleitos para as Direto-
rias e Conselhos Fiscais das DS 
(Delegacias Sindicais). Todos 
os filiados estão convocados a 
comparecer às urnas e a decidir 
quem serão os dirigentes da enti-
dade nos próximos dois anos. O 
processo eleitoral é regido pelo 
Estatuto do Sindifisco Nacional 
e pelo Regulamento Interno da 
Eleição para a Diretoria Execu-
tiva Nacional e para o Conselho 
Fiscal do Sindifisco Nacional – 
Biênio 2012/2013.

Os locais e os horários de 
votação serão amplamente di-
vulgados pelas Comissões Elei-
torais Locais, com antecedência 
mínima de cinco dias. Impor-
tante ressaltar que a divulgação 
deverá ser ampla, de modo a 
sensibilizar os filiados para a 
importância do voto, conforme 
estabelece §2º do artigo 3º do 
Regulamento das Eleições.

O comando da entidade 
é disputado por três chapas. A 

chapa 1 – Opi-

CHAPA 1 

OPINIÃO E UNIDADE

CHAPA 2 

TRANSPARÊNCIA E AÇÃO

CHAPA 3 

RENOVAR

Presidente PEDRO DELARUE TOLENTINO FILHO - RJ MARCELO LETTIERI SIQUEIRA - CE JOSE MÁRIO RIBEIRO DA COSTA - SC

1º Vice-Presidente LUPÉRCIO MACHADO MONTENEGRO - RJ PAULO ROBERTO KIYOTO MATSUSHITA - SP MARIA APARECIDA DE S. GOMES DA SILVA (CIDA) - DF

2º Vice-Presidente SÉRGIO AURÉLIO VELOZO DINIZ - MG LUIZ SÉRGIO FONSECA SOARES - MG JORGE DIAS TEIXEIRA -  RJ

Secretário-Geral AYRTON EDUARDO DE CASTRO BASTOS - GO ADRIANO LIMA CORRÊA - ES ORLANDO PAULO DE ARRUDA MACHADO -  MS

Diretor-Secretário KURT THEODOR KRAUSE - SC ROSÍRIS DA COSTA BARBOSA - SC JOSÉ COUTO FILHO -  DF

Diretor de Finanças MÁRIO PEREIRA DE PINHO FILHO - DF FÁBIO ÁVILA DE CASTRO - DF IRINEU SIMIANER -  DF

Diretor-Adjunto de Finanças AGNALDO NERI - SP BENEDITO GIOVALDO FREIRE - RJ ANTONIO CARLOS PORTINARI GREGGIO -  SP

Diretor de Administração IVONE MARQUES MONTE - CE JOÃO LUIZ DOS SANTOS - PI ABEILARD BARRETO -  DF

Diretor-Adjunto de Administração GELSON MYSKOVSKY SANTOS - SC MARCELO PÔRTO RODRIGUES - SP CARLOS BELLONE NETO -  DF

Diretor de Assuntos Jurídicos WAGNER TEIXEIRA VAZ - SC RENATO ALBANO JUNIOR - SP BRAZ JANUÁRIO PINTO -  DF

1º Diretor-Adjunto de Assuntos Jurídicos SEBASTIÃO BRAZ DA CUNHA DOS REIS - GO EUSTÓRGIO LUIZ ALVES GUIMARAES - PA HEINRICH ANTONIO GERSTNER -  RS

2º Diretor-Adjunto de Assuntos Jurídicos LUIZ HENRIQUE BEHRENS FRANCA - MG MARCELO CALHEIROS SORIANO - PR HAROLDO DA COSTA AMORIM (TONY) -  DF

Diretor de Defesa Profissional DAGOBERTO DA SILVA LEMOS - BA HENRIQUE JORGE FREITAS DA SILVA - RN BONG WHAN OH -  DF

1º Diretor-Adjunto de Defesa Profissional CAETANO ÉVORA DA SILVEIRA NETO - SC ROSANE RAQUEL COMPAGNONI LUBINI - SC MIGUEL DAITCHMANN -  RJ

2º Diretor-Adjunto de Defesa Profissional REGINA FERREIRA DE QUEIROZ - BA NORY CELESTE SAIS DE FERREIRA - RS JOSÉ RENATO D'ALMEIDA -  DF

Diretor de Estudos Técnicos LUIZ ANTONIO BENEDITO - SP DÃO REAL PEREIRA DOS SANTOS - RS PAULO RAMOS FILHO -  DF

Diretor-Adjunto de Estudos Técnicos ELIZABETH DE JESUS MARIA (BETTE) - DF JUSSARA MENDES DA SILVA SANTOS - RS JOSÉ DOMITÍLIO BRAGA -  MA

Diretor de Comunicação Social MAURICIO GOMES ZAMBONI - SP ROBERTO BOCACCIO PISCITELLI - DF CARLOS LOUZADA PÁSCOA -  DF

1° Diretor-Adjunto de Comunicação MARIA CÂNDIDA CAPOZZOLI DE CARVALHO - PE LUCIANO DE MORAES REBOUCAS - RJ JOSÉ RAIMUNDO MELO E LEITE -  DF

2° Diretor-Adjunto de Comunicação LETÍCIA CAPPELLANO QUADROS DOS SANTOS - AM MAURÍCIO GODINHO DINIZ - MG ÊNIO ROBERTO IGNÁCIO -  DF

Diretor de Assuntos de Aposentadoria e Pensões APARECIDA BERNADETE DONADON FARIA - SP ROSWILCIO JOSÉ MOREIRA GÓIS - BA AIRTON GONÇALVES DIAS -  RJ

Diretor-Adjunto de Assuntos de Aposentadoria e Pensões EDUARDO ARTHUR NEVES MOREIRA - RJ EVERARDO DE PINHO VIEIRA - CE JAYRO TAPAJÓS BRAULE PINTO -  DF

Diretor do Plano de Saúde JESUS LUIZ BRANDÃO - PR LEUNAM COSTA LEITE - RJ MARIA ÁUREA MIRANDA LOPES -  DF

Diretor-Adjunto do Plano de Saúde MARIA ANTONIETA FIGUEIREDO RODRIGUES - SP FERNANDO FREIRE MAGALHAES - RS JOSÉ NICOLA BENEDETTI -  DF

Diretor de Assuntos Parlamentares JOÃO DA SILVA DOS SANTOS - MG SÉRGIO ARTUR DO NASCIMENTO - RJ JOSÉ CARLOS NOGUEIRA RIBEIRO -  SC

Diretor-Adjunto de Assuntos Parlamentares RAUL CHAMADOIRO CABADAS FILHO - SE LUIZ FERNANDO COHIM RIBEIRO NOGUEIRA - BA VICENTE LUIZ DALMOLIN -  SC

Diretor de Relações Intersindicais RAFAEL PILLAR JUNIOR - RS LUIZ CLÁUDIO DE ARAÚJO MARTINS - BA SÉRGIO FURLAN -  SC

Diretor-Adjunto de Relações Intersindicais HÉLIO ROBERTO DOS SANTOS - MG AÉLIO DOS SANTOS FILHO - RJ JOÃO PEDRO MACHADO -  RS

Diretor de Relações Internacionais FÁBIO GALIZIA RIBEIRO DE CAMPOS - MS OLAVO PORFÍRIO CORDEIRO - RJ MARINÊS MARIKO OGURI -  DF

Diretor de Defesa da Justiça Fiscal e da Seguridade Social VILSON ANTONIO ROMERO - RS MARIA DE LOURDES NUNES CARVALHO - MA ADILSON JOSÉ VIEIRA -  SC

Diretor-Adj de Defesa da Justiça Fiscal e da Seguridade Social LUIZ ANTONIO FUCHS DA SILVA - SP ATAOR JOSÉ ALMEIDA - SP FERNANDO AMÉRICO WALTHER -  SP

Diretor de Políticas Sociais e Assuntos Especiais JOÃO EUDES DA SILVA - PR CYNTHIA PEREIRA PRADA - SP ROSA MARIA FERREIRA LIMA DE OLIVEIRA -  DF

Diretor Suplente CARLOS CÉSAR COUTINHO CATHALAT - MT FRANCISCO CÉSAR OLIVEIRA SANTOS - SP BENÍCIO COUTO PINTO -  DF

Diretor Suplente JOSÉ BENEDITO DE MEIRA - SP DECIO ALVARENGA - SC CELSO JOSÉ GOEDEL -  RS

Diretor Suplente MANOEL RUBIM DA SILVA - MA HELDER LUIS GONDIM ROCHA - DF DARCY ADROALDO HOFFMANN -  PR
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Sindifisco Nacional
Votação

O filiado exercerá o direito 
de voto no âmbito de sua Delega-
cia Sindical, em trânsito em qual-
quer localidade do país, ou ainda, 
por correspondência, vedado o 
voto por procuração.  É possível 
votar em trânsito, para a chapa 
nacional, nas urnas de qualquer 

localidade da Federação, desde 
que o filiado esteja em pleno gozo 
de seus direitos estatutários. 

Importante reiterar que, 
na hipótese de comparecimen-
to de filiados cujos nomes não 
estejam na lista de votação os 
votos serão colhidos em separa-
do. Caberá à CEN decidir sobre 

a validade ou não desses votos.
Já o voto por correspon-

dência deverá ser postado nos 
dias da eleição, ou em um dos 
três dias úteis anteriores ao pri-
meiro dia de eleição, sendo nulo 
o voto postado fora deste prazo.
Vinte dias antes das eleições, a 
CEN enviará à residência dos 

filiados o material para votação 
por correspondência.

Dia 25 de novembro é a 
data prevista para a divulgação 
do resultado. A posse dos candi-
datos eleitos será em 2 de janei-
ro de 2012. Confira na tabela os 
integrantes das três chapas que 
disputam a DEN.

CHAPA 1 

OPINIÃO E UNIDADE

CHAPA 2 

TRANSPARÊNCIA E AÇÃO

CHAPA 3 
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Parcelamento de débitos 

previdenciários
Em agosto deste ano, a 

Sexta Turma do STJ (Su-
perior Tribunal de Jus-

tiça) decidiu que o momento 
de adesão ao Refis (Programa 
de Recuperação Fiscal) é o que 
define a lei aplicável à apuração 
das infrações penais tributárias, 
independentemente da época de 
constituição dos débitos previ-
denciários que ensejaram a ação 
penal.

O pronunciamento da Cor-
te foi uma resposta a recurso de 
contribuinte contra a decisão 
do Tribunal Regional da 3ª Re-
gião, que manteve a tramitação 
da Ação Penal de apuração do 
crime de apropriação indébita 
previdenciária, artigo 168-A, do 
Código Penal.

O recorrente defendeu a 
necessidade de trancamento 
da ação, uma vez que houve a 
adesão ao Refis antes do ofere-
cimento da denúncia e, por tal 
razão, tanto a exigibilidade do 
crédito tributário quanto a puni-
bilidade estariam extintas.

O pedido sustentou-se na 
argumentação de que o crime foi 

praticado durante a vigência da 
Lei 9.249/95, cujo artigo 34 de-
termina a extinção da punibilida-
de quando “o agente promover 
o pagamento do tributo ou con-
tribuição social, inclusive aces-
sórios, antes do recebimento da 
denúncia”. Assim, o trancamen-
to da ação penal constituir-se-ia 
medida inafastável, como foi o 
entendimento dominante no STJ 
até a edição da Lei 9.964/00.

A lei em questão, instituidora 
do Refis, foi editada com objetivo 
de estimular a regularização de 
créditos da União, decorrentes de 
débitos de pessoas jurídicas, re-
lativos a tributos e contribuições 
administrados pela Secretaria 
da Receita Federal – SRF e pelo 
INSS (Instituto Nacional do Se-
guro Social), constituídos ou não, 
inscritos ou não em dívida ativa, 
ajuizados ou não, com exigibili-
dade suspensa ou não, inclusive 
os retidos e não recolhidos. Por 
isso, ofereceu regime especial de 
consolidação e parcelamento dos 
débitos com inúmeras facilidades 
para a quitação da obrigação tri-
butária, instituindo uma relação 
jurídica diferenciada.

Nessa nova relação jurídica 
creditícia, o Estado faz conces-
sões para receber seu crédito 

tributário. Em contrapartida, o 
contribuinte devedor se sujeita a 
algumas imposições: a adesão ao 
programa implica em confissão 
irrevogável e irretratável dos dé-
bitos parcelados; autorização de 
acesso irrestrito, pela Secretaria 
da Receita Federal, às informa-
ções relativas à movimentação 
financeira a partir da data de op-
ção pelo Refis; aceitação plena e 
irretratável de todas as condições 
estabelecidas, dentre outras con-
dições expressamente previstas.

A Lei prevê também a sus-
pensão da punibilidade se a ade-
são ao parcelamento for antes do 
recebimento da denúncia. Já a 
extinção apenas se consumaria 
com o pagamento integral do 
débito, também se a adesão ao 
programa for anterior ao recebi-
mento da denúncia.

A aceitação das imposições 
da Lei do Refis impede o contri-
buinte de tentar modificar as con-
dições “sui generis” concedidas 
pelo Estado. Mesmo que os dé-
bitos se constituam em momento 
anterior, a legislação de regência 
é a do momento da adesão ao 
parcelamento, o que implica na 
utilização do princípio da aplica-
ção da lei vigente à época do fato 
de que decorre o direito (tempus 
regit actum).

E foi com base nesses argu-
mentos que o STJ julgou o re-
curso improcedente e afastou a 
aplicabilidade da Lei 9.249/95 à 
referida investigação penal, pois 
a legislação de regência compe-
tente para determinar a suspen-
são ou a extinção da punibilidade 
dos débitos não é a do momento 
da apuração e inscrição do débi-
to, mas a vigente à época do pe-
dido de ingresso no Refis.
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Fazenda reembolsa Auditores-Fiscais prejudicados

pensionistas filiados)  informan-
do que haveria o ressarcimento 
fiquei mais tranquilo”, conta o 
aposentado Paulo José Azeredo, 
de 87 anos. Ele teve o desconto 
efetuado nos meses de julho e 
agosto. 

Outro Auditor ressarcido 
pelo Ministério da Fazenda foi 
Rogélio Palatino Pelosi. Isento 
de IR em decorrência de car-
diopatia, o aposentado, de 91 
anos, disse ter recebido o valor 
descontado. Rogélio lembra que 
ficou surpreso ao checar os valo-
res discriminados nos contrache-
ques. “Foi um impacto porque 
faço minhas despesas de acordo 
com o orçamento. Cheguei a re-
tirar dinheiro da poupança para 
arcar com minhas despesas fi-
xas”, completou.

Newton Mendes Valladão 
também foi contemplado após 
o desconto na folha do mês de 
julho. “O valor [descontado] 
foi alto. Tive uma decepção na 

com desconto do IR

hora, mas logo corrigiram”, en-
fatizou o aposentado de 78 anos.

Solução 

A decisão de reverter o pre-
juízo dos Auditores foi dada dias 
depois de uma reunião ocorrida 
dia 23 de agosto entre o primei-
ro vice-presidente do Sindifisco 
Nacional, Lupércio Montenegro, 
a diretora-adjunta de Assuntos 
de Aposentadoria e Pensões, 
Bernadete Donadon, a coor-
denadora-geral da Cogep (Co-
ordenação Geral de Gestão de 
Pessoas) do Ministério da Fazen-
da, Cristina Calvet Guimarães, e 
o coordenador de Administração 
de Recursos Humanos do Minis-
tério da Fazenda, João Cândido 
de Arruda Falcão. 

Além de apresentarem casos 
específicos dos Auditores-Fiscais 
cariocas, os diretores cobraram a 
solução para problemas detecta-
dos com alguns Auditores de Pi-
racicaba (SP). Apesar de estarem 

Os 111 Auditores-Fiscais 
oriundos da SRP (Se-
cretaria da Receita Pre-

videnciária) que tiveram valores 
descontados a título de IR (Im-
posto de Renda) indevidamente 
foram ressarcidos este mês. O di-
nheiro foi reembolsado na folha 
de pagamento de setembro. 

A informação é da equipe 
de Pagamento do Ministério da 
Fazenda no Rio de Janeiro, que, 
após intervenção do Sindifisco 
Nacional, identificou casos de 
Auditores-Fiscais que apresenta-
ram problemas semelhantes logo 
após a transferência das pastas 
funcionais do INSS (Instituto Na-
cional do Seguro Social) para o 
setor de Recursos Humanos do 
órgão. 

“Quando vi a diferença nos 
contracheques pensei em ligar 
para o Sindifisco, mas ao ler 
matéria publicada no Idaap (in-
formativo produzido pelo Sindi-
cato e voltado a aposentados e 

com a aposentadoria regulariza-
da e terem direito ao recebimento 
de exercícios anteriores por conta 
de tempo de serviço já reconhe-
cido eles foram informados pelo 
INSS local que não teriam o cál-
culo realizado por falta de mão de 
obra para executar o serviço. 

Dias após a reunião, a co-
ordenadora de Gestão de Pesso-
al do INSS, Daniela Beppler de 
Oliveira, encaminhou email à 
DEN (Diretoria Executiva Nacio-
nal) informando que as pastas 
funcionais dos Auditores estão 
sendo analisadas e instruídas 
para encaminhamento ao Minis-
tério da Fazenda. E que seriam 
feitos, inclusive, os cálculos de 
‘exercícios anteriores’ porventu-
ra existentes.

A DEN manterá o acompa-
nhamento do processo de trans-
ferência das pastas funcionais e 
atuará sempre que houver risco 
de prejuízo aos Auditores-Fiscais 
envolvidos.

Diretores do Sindicato buscam soluções para descontos indevidos
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Projeto “Fronteira em Foco” é destaque na mídia e 

elogiado por parlamentares

A situação das fronteiras 
brasileiras diante da 
falta de efetivo, de in-

fraestrutura e outros gargalos, 
denuciados nas 85 páginas do 
relatório do Projeto Frontei-
ra em Foco da DEN (Diretoria 
Executiva Nacional) do Sindi-
fisco Nacional, foi alvo de aten-
ção da mídia nacional no mês 
de outubro.

O presidente do Sindicato, 
Pedro Delarue, fez uma apre-
sentação do material aos jor-
nalistas no Encontro Nacional 
Aduaneiro, ocorrido de 26 a 
28, em Belém do Pará. 

Aos correspondentes dos 
veículos CBN, Rádio Clube, O 
Globo, Diário do Pará, e Portais 
eletrônicos ORM e Agência Fo-
lha, o sindicalista fez um apa-
nhado do documento e relatou 
os motivos que levaram a en-
tidade a percorrer quilômetros 
de fronteiras, no período de 

de condições de trabalho evi-
denciado pelo Projeto – o que 
é um indicativo relevante do 
compromisso dos Auditores-
-Fiscais com o trabalho de 
combate a ilícitos no país. “Nos 
primeiros quatro meses do ano, 
apreendemos cerca de R$ 618 
milhões, sendo que a expectati-
va para este ano é de cerca de 
R$ 2 bilhões. Agora, imagine se 
fossem dadas as condições ne-
cessárias”, ponderou.

Resultados

O diagnóstico repercutiu 
fortemente nos veículos de co-
municação nos dias seguintes. 
Sob o título: ‘Em estudo, Au-
ditores criticam fiscalização na 
fronteira’, a Folha on line afir-
mou que “o sindicato destacou 
o fato de a apreensão de me-
dicamentos contrabandeados, 
como anabolizantes, remédios 
para disfunção erétil e aborti-
vos, ter sido a segunda que mais 
cresceu na comparação entre os 
primeiros semestres de 2011 e 
2010. O aumento foi de 382%, 
atrás apenas da apreensão de 
munições e maior que o de rou-
pas e mídias piratas”, descreveu 
o veículo de comunicação.

“A situação é mais precária 
em Assis Brasil (AC), na frontei-
ra entre o Brasil, Peru e Bolívia, 
onde não há Auditor fixo”, rela-
tou o Jornal de Brasília ao citar 
as visitas dos sindicalistas a vá-
rias unidades da RFB (Receita 
Federal do Brasil) O Diário do 
Pará também abordou trechos 
do material compilado pelo 
Sindicato e enfatizou a preocu-
pação do presidente do Sindi-
fisco de que o agravamento da 
situação possa representar uma 
ameaça à segurança do Brasil. 
“Alguns pontos de fronteira es-

outubro de 2010 a março de 
2011, e as constatações feitas a 
partir do diagnóstico.

Delarue ressaltou a toda a 
sociedade, por meio da mídia, 
que a falta de recursos limita o 
trabalho de combate ao contra-
bando e ao descaminho, uma 
vez que a falta de verbas afeta 
não somente os equipamentos 
disponíveis, mas até mesmo a 
quantidade de diárias disponí-
veis para os Auditores-Fiscais 
envolvidos nas operações de 
repressão. “Não bastasse isso, 
quando temos operação para 
deflagrar, falta, muitas vezes, 
apoio de outros órgãos de se-
gurança, que também não têm 
condições de suprir nossa de-
manda”, disse à época.

O presidente do Sindica-
to destacou a possibilidade de 
a administração superar o vo-
lume de apreensões este ano, 
mesmo com um quadro crítico 

Lupércio Montenegro entrega cópias do relatório para o deputado federal Dr Rosinha
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tão totalmente desguarnecidos 
e fragilizados. Não dispõem de 
pessoal para funcionar 24 ho-
ras, faltam-lhes recursos mate-
riais, e eles enfrentam todo tipo 
de carências”.

Apoio

Além do trabalho relacio-
nado à mídia, o Sindifisco Na-
cional atuou paralelamente no 
sentido de dar conhecimento 
das condições encontradas nas 
fronteiras a parlamentares. No 
dia 28 de setembro, represen-
tantes do Sindicato estiveram 
com o deputado federal Dr. 
Rosinha (PT/PR) para apresen-
tação do relatório e do vídeo do 
projeto “Fronteira em Foco”. Na 
oportunidade, o primeiro vice-
-presidente do Sindifisco Nacio-
nal, Lupércio Montenegro, este-
ve no gabinete do parlamentar, 
que é membro do Parlasul (Par-

lamento do Mercosul - Mercado 
Comum do Sul) – casa legisla-
tiva que Rosinha inclusive já 
presidiu durante o governo Luiz 
Inácio Lula da Silva.

Lupércio Montenegro fa-
lou ao deputado sobre a impor-
tância do projeto, ressaltando 
que as fronteiras são portas de 
entrada para o país e devem ter 
atenção especial do governo 
frente aos grandes eventos que 
se avizinham. “Estamos à vés-
pera de grandes eventos, como 
a Copa do Mundo e as Olim-
píadas, ocasiões em que pas-
sarão milhares de pessoas por 
nossas fronteiras”, destacou.

Dr. Rosinha afirmou que 
analisaria o dossiê e se colocou 
à disposição para colaborar no 
que for preciso sobre o assunto. 
“Tenho um bom relacionamen-
to com a assessoria parlamentar 
da Receita Federal, isso também 

pode ser uma porta aberta para 
o diálogo”, afirmou o deputado.

Em junho deste ano, o con-
gressista esteve no Seminário 
Aduaneiro Internacional, em 
Foz do Iguaçu (PR), e fez expla-
nações consideráveis sobre os 
temas proferidos, uma vez que 
é conhecedor das questões en-
frentadas pelas unidades adua-
neiras do país.

O vice-presidente também 
informou ao deputado que o 
Sindicato está pronto para for-
necer outros estudos relativos 
ao tema, caso haja necessida-
de, a fim de subsidiar futuros 
pronunciamentos.

Outro deputado federal, 
o Auditor-Fiscal João Dado 
(PDT/SP) endossou a demanda 
da categoria no que diz respei-
to à segurança nas fronteiras. 
Ele protocolou, no dia 5 de ou-
tubro, na Câmara dos Deputa-

dos, uma indicação ao ministro 
da Fazenda, Guido Mantega, 
em que sugere a implementa-
ção das propostas apresentadas 
no Projeto Fronteira em Foco. 

Além dos parlamentares, 
receberam o material coletado 
pelo Projeto Fronteira em Foco 
diversos congressistas e repre-
sentantes do governo, como o 
secretário da RFB, Auditor-Fis-
cal Carlos Alberto Barreto, o se-
cretário-executivo do Ministério 
da Fazenda, Nelson Barbosa, e 
o secretário de Assuntos Legis-
lativos do Ministério da Justiça, 
Marivaldo de Castro Pereira. 

Com o projeto, o Sindica-
to espera fomentar a discussão 
sobre o assunto e denunciar 
à administração da RFB e a 
outras instâncias do governo 
as deficiências que fragilizam 
a segurança nacional nessas 
localidades. 

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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Apreensão de “lixo importado” reforça papel da aduana na 

proteção ao meio ambiente
Segundo o inspetor da Al-

fândega do Porto de Itajaí, Audi-
tor-Fiscal José Carlos de Araújo, 
durante a verificação física da 
carga, foram identificados vários 
tipos de materiais plásticos e res-
tos de lixo orgânico. 

“Já imaginou todas essas 60 
toneladas de lixo espalhadas em 
nosso país? Quanto tempo seria 
necessário para se decompor? 
E se fossem jogadas em área 
apropriada para a agricultura, 
por exemplo, ou ainda nas ruas? 
Isso provocaria entupimento nos 
bueiros e, consequentemente, 
agravaria os casos de enchentes 
que já vem ocorrendo em vá-
rias cidades no país”, reflete o 
inspetor.

“Num primeiro momento, a 
impressão que deu é que foram 
coletadas todas as garrafas de 
plástico de uma baia, de um lago, 
e empilhadas todas juntas sem 
antes lavar ou passar por qual-
quer processo de limpeza”, rela-
tou o Auditor-Fiscal Flavio Teixei-
ra do Prado, chefe-substituto da 
Seção de Vigilância e Controle 
Aduaneiro (Savig). Ele também 
acompanhou a operação no 
porto. 

Apesar de ter declarado 
corretamente o material como 
“resíduos plásticos constituídos 
de garrafas pet prensadas”, a em-
presa não mencionou o estado 

de conservação e risco de conta-
minação dos produtos. Por conta 
disso, a Receita não pode aplicar 
pena de perdimento no material. 

No entanto, considerando 
os riscos reais e potenciais que a 
manipulação dos resíduos pode-
ria acarretar à saúde e ao meio 
ambiente, foi feito um trabalho 
conjunto com outros órgãos 
anuentes como o Ibama (Institu-
to Brasileiro do Meio Ambiente e 
dos Recursos Naturais Renová-
veis) e a PF (Polícia Federal).

Para o Auditor José Carlos, 
que está há 16 anos na Receita, 
três desses à frente da Inspeto-
ria do Porto de Itajaí, essa ação 
destaca a amplitude do trabalho 
da Aduana. “O papel da aduana 
brasileira não é simplesmente ar-
recadatório, como muitos enxer-
gam. Para nós, a arrecadação é 
secundária. Nosso papel princi-
pal é o de fazer o controle do que 
entra no país para evitar danos 
à sociedade, à saúde pública, à 
economia e aos empregos, atu-
ando num papel de proteção à 
vida dos nossos cidadãos, que é 
o bem maior que devemos pre-
servar. Quando a aduana realiza 
apreensão de armamento e mu-
nição e de medicamentos falsifi-
cados, por exemplo, está fazen-
do essa proteção, e não apenas 
apreendendo produtos, indepen-
dentemente de ter havido o pa-
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Imagine mais de 60 toneladas 
de lixo sendo despejadas em 
algum rio ou em qualquer 

parte do território brasileiro. 
Agora, tente calcular o imen-
so prejuízo que esse volume de 
resíduo poderia causar ao meio 
ambiente e à sociedade em ge-
ral, com poluição do solo e con-
taminação da água. 

O cenário descrito poderia 
ter sido o desfecho de mais um 
caso de lixo estrangeiro enviado 
clandestinamente para o Brasil, 
não fosse o trabalho dos Audito-
res-Fiscais da Receita Federal do 
Brasil lotados na Alfândega de 
Itajaí (SC). 

No dia 2 de setembro, du-
rante uma ação rotineira, a equi-
pe da Alfândega itajaiense barrou 
a entrada de seis contêineres 
vindos da Espanha, em função 
de uma desconfiança por parte 
da fiscalização. Registrada como 
“aparas de plástico”, a carga im-
portada continha grande quanti-
dade de restos de produtos orgâ-
nicos, os quais a Anvisa (Agência 
de Vigilância Sanitária) caracteri-
zou como sendo lixo. 
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Apreensão de “lixo importado” reforça papel da aduana na 

proteção ao meio ambiente

gamento correto dos tributos”, 
disparou o Auditor-Fiscal. 

O caso do “lixo espanhol 
importado” ainda está em pro-
cesso de análise. A declaração 
de importação está interrompida, 
e a empresa gaúcha responsável 
pela importação do produto foi 
intimada. Também foi exigido da 
companhia que apresente um pa-
recer técnico positivo dos órgãos 
de meio ambiente para que pos-
sa dar continuidade ao despacho 
aduaneiro. No entanto, Prado 
adiantou que, tendo em vista o 
péssimo estado em que se encon-
tram os produtos, é muito pouco 
provável que a empresa gaúcha 
consiga essa liberação. 

O destino da mercadoria 
deverá ser a devolução para o 
ponto de origem – no caso a Es-
panha. Esse procedimento é am-
parado pela Convenção de Basi-
léia, da qual o Brasil é signatário. 
A Convenção trata do controle 
de movimentos transfronteiriços 
de resíduos perigosos e reconhe-
ce plenamente que qualquer país 
parte tem o direito soberano de 
proibir a entrada ou o depósito 
desses e outros resíduos estran-
geiros em seu território.

De acordo com Prado, o 
Ibama enviou ofício ao governo 
espanhol comunicando a possi-
bilidade de devolução da carga 
e, até o fechamento desta edição 
do Integração, aguardava uma 
resposta. O Auditor-Fiscal explica 
que essa formalidade é um pro-
cedimento comum entre os paí-
ses com vistas à resolução amigá-
vel de casos semelhantes a esses.

Quanto à apreensão, o ins-
petor explicou detalhadamente 
como a ação foi realizada. Se-
gundo ele, hoje a Receita utiliza 
basicamente duas formas de sele-
ção das cargas, sendo uma delas 
pelo próprio Sistema Integrado 
de Comércio Exterior (Siscomex), 
onde há escolha aleatória; e a se-
leção por critérios (por exemplo, 
quando existe suspeita de alguma 
carga que venha de um determi-
nado país). Decidido o tipo de se-
leção, o material é encaminhado 
diretamente para o canal verme-
lho, responsável pela verificação 
do documento e da carga. 

Sobre a relação do Brasil 
com a Espanha em função do 
problema com o lixo, o inspetor 
José Carlos explica que não há 
indícios de que o governo espa-

nhol tenha sido conivente com 
essa ação. Segundo ele, a ação 
foi, provavelmente, efetuada por 
criminosos que conseguiram bur-
lar os controles de exportação e 
embarcar a mercadoria ilegal. 

Sobre a possibilidade de a 
empresa brasileira ter sido vítima 
de um golpe, conforme têm de-
fendido representantes da com-
panhia, o inspetor José Carlos é 
categórico. “Não sabemos se a 
empresa foi, de fato, enganada, 
ou se foi partícipe. Esse é um 
processo longo, não é algo que se 
encerra automaticamente. Vamos 
ter que verificar ações anteriores e 
futuras que envolvam a empresa. 
O fato é que cada órgão está atu-
ando dentro da esfera de compe-
tência para que possa apurar a 
extensão do caso e aplicar todas 
as penalidades cabíveis aos res-
ponsáveis”, declarou o inspetor.

Exportações em foco

De acordo com o inspetor 
José Carlos, além do rigoroso 
trabalho na área de fiscalização 
das importações, a Receita volta 

agora o seu olhar para as expor-
tações. Ele adiantou que a Alfân-
dega implementará novo sistema 
de fiscalização na exportação do 
Porto de Itajaí para que todas 
as cargas que venham a passar 
pelo canal vermelho, indepen-
dentemente de qualquer outra 
verificação, sejam submetidas ao 
escaneamento. “Esse novo siste-
ma nos dará melhores condições 
para evitar exportação de drogas 
para outros países”, prevê.

Além disso, a Savig vai ini-
ciar um trabalho de pesquisa e 
seleção, visando à detecção e 
aplicação de pena de perdimen-
to de cargas com produtos proi-
bidos (narcóticos, animais de 
espécies silvestres, madeiras de 
exploração proibida e outros). 
“Vamos começar a focar também 
na exportação, que era uma área 
que, até então, tinha recebido 
pouca importância. Nosso objeti-
vo é coibir os ilícitos relativos ao 
envio de produtos que a legisla-
ção brasileira veda a exploração 
e comercialização”, explicou Flá-
vio Prado.

Fiscalização impediu a entrada de cerca de 60 toneladas de lixo

FO
TO

: R
EC

EI
TA

 F
ED

ER
AL

José Carlos de Araújo: “Nosso papel é evitar danos à sociedade”
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Redes sociais 
Agora, além da página do Sindifisco Nacional na internet e das 

demais publicações, como o Boletim Informativo, o Integração e o 
Idaap, os Auditores-Fiscais também podem acompanhar as notícias 
do Sindicato pelo Facebook e pelo Twitter. Para seguir as notícias no 
Facebook, o usuário deve escrever “Sindifisco Nacional” no espaço 
“procurar” e adicionar o perfil da entidade em Brasília (DF). No Twit-
ter, basta seguir @sindifisconac. O serviço é gratuito.

Fronteira em Foco
No dia 4 de outubro, o diretor de Políticas Sociais e Assuntos Es-

peciais do Sindifisco Nacional, José Devanir de Oliveira, esteve com 
o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, 
Gilberto Carvalho, para entregar o relatório do projeto “Fronteira em 
Foco”. O sindicalista também apresentou ao ministro outras iniciativas 
do Sindicato, como o Cetap (Centro de Estudos Tributários, Aduanei-
ros e Previdenciários) e o CAP (Canal de Atendimento ao Parlamentar).

Eleições 2011
O Sindifisco Nacional dis-

ponibilizou em sua página na 
internet os vídeos dos debates 
realizados entre os candidatos à 
Presidência da entidade para o 
biênio 2012/2013. O primeiro 
debate ocorreu no dia 26 de se-
tembro, em Belém (PA), e o se-
gundo, no dia 11 de outubro, em 
São Paulo. Para assistir aos de-
bates, basta clicar em ‘Eleições 
2011’ na página do Sindicato e, 
em seguida, acessar o vídeo. As 
eleições serão nos dias 9 e 10 de 
novembro deste ano.

Fronteira em Foco II
O deputado federal e Auditor-Fiscal do estado de São Paulo João 

Dado (PDT/SP) protocolou no dia 5 de outubro, na Câmara dos De-
putados, uma indicação ao ministro da Fazenda, Guido Mantega, em 
que sugere a implementação das propostas apresentadas no Projeto 
“Fronteira em Foco”, do Sindifisco Nacional. O parlamentar justifica o 
pedido com base nos problemas identificados pelo Sindicato.

Publicação Digital
A DEN (Diretoria Executi-

va Nacional) disponibilizou, no 
dia 13 de outubro, no site do 
Sindifisco Nacional, nova ver-
são do “Boletim Jurídico” e do 
“Guia para Aposentadoria do 
Auditor-Fiscal da Receita Fede-
ral do Brasil”. Para visualizar as 
publicações, basta clicar sobre os 
banners localizados no canto su-
perior direito da página ou sobre 
o link “Publicações”, no “Menu 
Principal” do site, situado do 
lado esquerdo do portal e, então, 
na opção “Outras Publicações. 

Lei Orgânica
No dia 3 de outubro, o relator da Proposta de Emenda à Consti-

tuição 186/07, deputado João Paulo Lima (PT/PE), apresentou pare-
cer pela admissibilidade da proposição na Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania da Câmara dos Deputados. A proposta, de 
autoria do deputado Décio Lima (PT/SC), determina a elaboração de 
lei complementar para fixar normas gerais aplicáveis à administração 
tributária da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. 

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.


