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A Chapa Opinião e Unidade 
foi a escolhida nas eleições ocor-
ridas dias 9 e 10 de novembro 
para conduzir o Sindifisco Na-
cional no biênio de 2012/2013.  
Comporão a diretoria os Audito-
res-Fiscais Pedro Delarue, atual 
presidente do Sindifisco Nacio-
nal; Lupércio Montenegro, 1º 
vice-presidente; e Sérgio Aurélio 
Velozo Diniz, 2º vice-presidente 
da entidade. O grupo venceu 
com 52% da preferência do elei-
torado, o que equivale a 6.360 

“A DEN avaliará estratégias e a necessidade 
de um movimento paredista”.

Manifestações em todo o Brasil 
marcaram o dia 26 de outubro du-
rante o II Dia Nacional de Mobiliza-
ção Unificada. Em diversos estados, 
os Auditores-Fiscais da RFB (Receita 
Federal do Brasil) e demais integran-
tes da Campanha Salarial Conjunta 
2011 coordenaram atividades em 
prol do reconhecimento das carrei-
ras com isonomia no tratamento en-

Campanha Salarial mobiliza 
     servidores públicos em todo país
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Pedro Delarue
Presidente Sindifisco Nacional

O Sindifisco Nacional reiterou 
em dezembro, na Câmara dos De-
putados, a importância da inclu-
são dos Auditores-Fiscais na PEC 
443/09, que fixa os subsídios das 
carreiras jurídicas em 90,25% do 
recebido por ministros do Supremo 
Tribunal Federal. Durante audiên-
cia pública realizada na Comissão 
Especial que avalia a proposta, o 
presidente do Sindicato, Pedro De-
larue, defendeu que a inclusão da 
Classe seria uma retribuição do Es-
tado às carreiras essenciais ao seu 
funcionamento.

DEN em Ação

      Filiados elegem nova diretoria da DEN 
     e membros do Conselho Fiscal Nacional

votos, de um total de 12.145 vo-
tos válidos. A chapa 2, “Trans-
parência e Ação”, obteve 4.931 
votos (41%), e a chapa 3, “Re-
novar” teve 712 votos (6%).  A 
CEN (Comissão Eleitoral Na-
cional) divulgou ainda os resul-
tados para o Conselho Fiscal 
Nacional.

tre os poderes na previsão orçamen-
tária; liberação de recursos para a 
melhoria de condições de trabalho; 
reposição salarial e reestruturação; 
retomada dos concursos públicos, 
entre outras demandas apresenta-
das durante o protesto.
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Esta edição do Integração 
traz os números finais 
da eleição que escolheu 

a DEN (Diretoria Executiva 
Nacional) do Sindicato para o 
biênio 2012/2013. A chapa 1 
– Opinião e Unidade, liderada 
pelo atual presidente da enti-
dade, Pedro Delarue, sagrou-
-se vitoriosa no pleito com uma 
margem de cerca de 1.400 vo-
tos de diferença para a segun-
da chapa mais votada. 

Sobre as perspectivas de 
atuação da nova Diretoria, o 
presidente reeleito do Sindifis-
co Nacional traça, em entrevis-
ta a esta publicação, um pano-
rama das principais demandas 
a serem perseguidas pela Clas-
se nos próximos dois anos. Na 
conversa com a reportagem do 
Integração, Delarue também 
fala sobre a necessidade de se 
colocar as diferenças de lado, 
após o período eleitoral, e unir 
forças para garantir sucesso 
na Campanha Salarial, dada 
a urgência que tem tomado a 
recomposição salarial da ca-
tegoria, que está entrando no 

Escolhida a DEN do Sindifisco Nacional

terceiro ano consecutivo sem 
reajuste. 

 Sobre esse assunto, des-
taca-se reportagem sobre a II 
Mobilização Unificada das car-
reiras envolvidas na Campanha 
Salarial Conjunta, que levou às 
ruas de Brasília (DF) centenas 
de Auditores-Fiscais da RFB 
(Receita Federal do Brasil) e 
do Trabalho, Delegados e Pe-
ritos da PF (Polícia Federal), 
Advogados Públicos da União, 
Auditores Federais de Contro-
le Interno da CGU (Controla-
doria-Geral da União), além 
de Delegados e Policiais do 
Distrito Federal. Sob chuva, 
os representantes das carreiras 
realizaram uma marcha pela 
Esplanada dos Ministérios até 
o Congresso Nacional, seguida 
de trabalho parlamentar contra 
o PL (Projeto de Lei) 1992/07, 
que cria a Previdência Com-
plementar para os servidores 
públicos federais. 

No âmbito Legislativo, o 
trabalho dos Auditores-Fiscais 
para garantir o atendimento 
dos interesses da Classe na 

Câmara dos Deputados e no 
Senado Federal teve intensa 
movimentação nos meses de 
outubro e novembro. Além 
do forte trabalho contra o PL 
1992/07, o Sindicato também 
se mobilizou em prol da in-
clusão dos Auditores no rol 
de carreiras previstas na PEC 
(Proposta de Emenda à Cons-
tituição) 433/09, que fixa os 
subsídios das carreiras da Ad-
vocacia-Geral da União e das 
Procuradorias dos Estados e 
do Distrito Federal em 90,25% 
do subsídio mensal fixado para 
os ministros do STF (Supremo 
Tribunal Federal).

Por fim, outro destaque 
desta edição são os avanços no 
Caso Jesus. Ações realizadas 
pelo Sindifisco Nacional e pelo 
escritório de advocacia contra-
tado pela entidade para cuidar 
do caso na Justiça consegui-
ram levar a júri popular a deci-
são do julgamento do principal 
suspeito de ser o mandante do 
crime contra o Auditor-Fiscal 
José de Jesus Ferreira, em de-
zembro de 2008.

para o próximo biênio

Em entrevista, 
presidente 
re-eleito do 
Sindicato fala 
sobre principais 
demandas da 
Classe nos 
próximos anos.
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Mídia destaca Nota 

técnica do Sindifisco  

anÚnCIo

presas, Grandes Negócios, Por-
tal Uai Notícias (MG), Folha de 
Londrina (PR), G1 Notícias, O 
Estado do Paraná (PR), O Povo 
(CE), Clica Brasília (DF), Gazeta 
do Povo (PR), Diário do Grande 
ABC (SP), Veja, Época Negó-
cios, Exame, Jornal do Com-
mercio (PE), Bahia Press (BA) e 
A Crítica (AM).

A matéria chamou a aten-
ção para as distorções tributárias 
enfrentadas pelo país e destacou 
que a “análise feita pelo Sindifis-
co, e confirmada por especialis-
tas, indica que os trabalhadores 
pagaram o equivalente a 9,9% 
da arrecadação federal somente 

com o recolhimento de Imposto 
de Renda ao longo de um ano. 
As entidades financeiras arcaram 
com menos da metade disso, 
(4,1%), com o pagamento de 
quatro tributos”.

Mais adiante, especialista 
na área tributária ouvido pelo 
Estadão reforça que os dados 
apresentados pelo Sindicato 
mostram a opção equivocada do 
governo em relação à tributação 
da renda em detrimento da tri-
butação do patrimônio.

Em pauta

Na mesma linha de exposi-
ção, outros estudos e notas téc-

nicas do Sindicato vêm contri-
buindo para incentivar diversas 
discussões, reforçando o caráter 
social da entidade. Foi o caso da 
exposição frequente na mídia, 
no começo do ano; da mobili-
zação de centrais sindicais ba-
seadas em um estudo do Sindi-
cato sobre defasagem da tabela 
do IR (Imposto de Renda), do 
estudo do Sindifisco Nacional 
sobre a desoneração da folha 
de pagamentos das empresas, 
em setembro; e do relatório do 
“Projeto Fronteira em Foco”, so-
bre as condições de trabalho dos 
Auditores-Fiscais nas localidades 
fronteiriças do país.

Sob os títulos “Classe mé-
dia paga mais impostos 
do que bancos” e “Assa-

lariados pagam mais IR do que 
bancos”, matéria assinada pelo 
Estadão Online destacou a NT 
(Nota Técnica) 23 do Sindicato 
- “Benefícios Tributários ao Ca-
pital: alterações necessárias na 
legislação tributária para a pro-
moção de maior justiça fiscal”.

O texto, que repercutiu em 
diversos jornais e revistas do 
país no dia 17 de outubro, foi 
reproduzido por mais de 30 pu-
blicações de destaque nacional, 
dentre eles, Hoje em Dia (MG), 
Isto É Dinheiro, Pequenas Em-

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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Durante sua apresentação, 
o sindicalista fez um resumo das 
atividades exercidas pelos Audi-
tores, como a atividade contábil 
na fiscalização; policial, na vigi-
lância e repressão nas aduanas; 
e jurídica nas Delegacias e Câ-
maras de Julgamento.

Segundo o presidente do 
Sindifisco, “o alto conhecimen-
to sobre legislação tributária do 
Auditor é reconhecido, inclusive, 
pelo Conselho Nacional do Mi-
nistério Público e pelo Conselho 
Nacional de Justiça”. Pedro De-
larue alertou que a falta de uma 
política salarial digna às carreiras 
essenciais, como a de Auditor-
-Fiscal, termina por enfraquecer 
o Estado e afeta os serviços es-
senciais à população.

A audiência contou ainda 
com a participação de deputados 
e integrantes de outras entidades 
representativas dos Auditores-
-Fiscais da RFB (Receita Federal 
do Brasil), que foram categóricos 
ao defender a inserção da Classe 
no projeto. 

Diretoria trabalha para incluir Auditores na 

PEC 443/09 

João Dado (PDT/SP) refor-
çou que a ausência dos Audito-
res na proposta enfraquecerá, 
em última análise, os serviços 
públicos e a fiscalização no país. 
O deputado Cleber Verde (PRB/
MA) também se posicionou fa-
voravelmente à Classe e consi-
derou uma questão de justiça a 
garantia da remuneração pro-
posta pela PEC aos Auditores-
-Fiscais. Já Edson Silva (PSB/
CE) defendeu não só a inclusão, 
como reafirmou a importância 
da RFB no combate à evasão de 
divisas.

Para Amauri Teixeira (PT/
BA), que é um dos membros da 
Comissão Especial que analisa 
a PEC, os argumentos técnicos 
para a inclusão dos Auditores 
no rol das carreiras atendidas 
com a proposta são inúmeros e 
muito fortes. O deputado Décio 
Lima (PT/SC) por sua vez con-
cordou com a defesa do Sindi-
cato e lembrou da necessidade 
imperiosa de uma reformulação 
do Estado.

O posicionamento favorável 
ao pleito dos Auditores-Fiscais 
por parte de diversos deputados 
é resultado direto das atividades 
desenvolvida pelo Sindicato por 
meioo do trabalho parlamentar. 
A Diretoria de Assuntos Par-
lamentares, dirigida por João 
Santos, tem coordenado ao lon-
go dos últimos meses diversos 
trabalhos na Câmara dos Depu-
tados. O objetivo é sensibilizar 
cada vez mais parlamentares e 
líderes partidários pela inclusão 
da Classe no texto da PEC.

Além de realização de inten-
so trabalho dentro do Congresso 
Nacional, o Sindicato participou 
das audiências públicas promo-
vidas pela Comissão Especial 
nas cidades de Belo Horizonte 
(MG), Fortaleza (CE), João Pes-
soa (PB) e Curitiba (PR). As DS 
(Delegacias Sindicais) também 
têm ampliado a defesa da in-
clusão dos Auditores-Fiscais na 
PEC 443/09 participando de dis-
cussões em torno da matéria em 
suas localidades. 

A fixação dos subsídios 
dos Auditores-Fiscais 
em 90,25% do subsídio 

mensal fixado para os ministros 
do STF (Supremo Tribunal Fede-
ral) tem sido uma das principais 
bandeiras defendidas pelo Sindi-
fisco Nacional no Congresso. 

A chamada PEC (Propos-
ta de Emenda à Constituição) 
443/09, de autoria do deputado 
Bonifácio de Andrada (PSDB/
MG), é a proposta em análise 
pelo Parlamento que pode con-
templar essa demanda da Classe 
pela definição do subsídio em 
posição condizente com a de 
Autoridade de Estado. O traba-
lho desenvolvido pelo Sindifisco 
e por outras entidades represen-
tativas das carreiras de fiscali-
zação é incluir os Auditores no 
texto do projeto.

O fato de ser autoridade 
fiscal e de exercer atividades 
essenciais à Justiça brasileira 
são alguns dos fortes argumen-
tos apresentados pelo Sindicato 
para pleitear a inclusão dos Au-
ditores-Fiscais no rol de carreiras 
atendidas no texto original da 
PEC.

Para tanto, o Sindifisco vem 
realizando várias atividades no 
Congresso propondo a alteração 
no texto. Em recente audiência 
pública realizada na Comissão 
Especial da PEC 443/09 na Câ-
mara dos Deputados, o presiden-
te do Sindifisco Nacional, Pedro 
Delarue, defendeu aos parlamen-
tares que a inclusão da Classe 
seria uma retribuição do Estado 
às carreiras essenciais ao seu 
funcionamento, a exemplo da de 
Auditor. O debate foi o último de 
um ciclo de sete audiências pro-
movidas pela Comissão Especial 
em diversas regiões do país.

Pedro Delarue fala a deputados durante audiência pública na Câmara dos Deputados
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O projeto fragiliza o combate a corrupção, 
enriquece banqueiros e fere a lei de
responsabilidade fiscal.

Atenção servidores públicos, 
sua aposentadoria
está ameaçada.

LUTA CONTRA A PL 1992/07
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“A DEN avaliará estratégias e a necessidade de um 

vel pela sua formulação. Temos 
que extrair da administração 
posicionamentos definitivos em 
relação a essas questões. Para 
isso, vamos partir para uma pres-
são ainda maior porque ao longo 
da campanha eleitoral avaliamos 
que essa é uma demanda da 
nossa categoria.

Que medidas o senhor preten-
de adotar para conseguir en-
caminhar a LOF ao Congresso 
Nacional?
A LOF [Lei Orgânica do Fisco] 
está tramitando no Ministério 
da Fazenda, e antes ainda do 
processo eleitoral houve enten-

Reeleito para a presidência do Sindifisco Nacional durante 
as eleições dos dias 9 e 10 de novembro, o Auditor-Fiscal 
Pedro Delarue assume novo mandato à frente da entidade 

representante da Classe em janeiro de 2012 com a missão de so-
lucionar temas, como Campanha Salarial, Lei Orgânica do Fisco e 
Lixo Normativo entre outros apresentados na plataforma eleitoral 
da chapa eleita e que se mostram como desafio para os próximos 
dois anos. Formulador de propostas, como a de criação do fundo de 
mobilização, e responsável pelo sucesso de demandas importantes 
nos últimos anos, como a coordenação do trabalho parlamentar que 
culminou na aprovação da EC 47/05 (PEC Paralela da Reforma da 
Previdência) e na negociação da PEC Paralela da Previdência junto 
ao Governo, em nome de 59 entidades representativas dos Servido-
res Públicos, o também presidente do Fonacate (Fórum Nacional das 
Carreiras Típicas do Estado) terá de dar sequência à resolução de 
outros pleitos relevantes no Congresso Nacional no próximo biênio. 
Entre as demandas, estão a rejeição do PL (Projeto de Lei) 1992/07, 
que institui a Previdência Complementar para os servidores públicos; 
a aprovação da matéria que propõe proventos integrais e com pari-
dade para o servidor que se aposentar por invalidez permanente; e 
a inclusão dos Auditores-Fiscais entre as carreiras elencadas na PEC 
443/09, que prevê a fixação dos subsídios das carreiras da Advocacia-
-Geral da União e das Procuradorias dos Estados e do Distrito Federal 
em 90,25% do subsídio mensal fixado para os ministros do STF (Su-
premo Tribunal Federal). Confira na entrevista a seguir qual o posi-
cionamento que o Sindicato deve assumir nos próximos dois anos.  

Como o senhor pretende con-
duzir o relacionamento entre o 
Sindifisco e a administração?
Entendo que o relacionamento 
entre o Sindicato e a administra-
ção deve ser como sempre foi: 
um relacionamento independen-
te, mas de cobrança. No último 
pleito a categoria deu mostras de 
que não aceita mais esperar pela 
definição de diversos assuntos da 
sua pauta como, por exemplo, a 
Lei Orgânica, o Lixo Normati-
vo, no qual está incluído o MPF 
[Mandado de Procedimento Fis-
cal], e a decisão em Processo Ad-
ministrativo Fiscal, que deve ser 
reservada ao Auditor responsá-
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“A DEN avaliará estratégias e a necessidade de um 

Pedro Delarue - Presidente Sindifisco Nacional

movimento paredista”
dimentos no sentido de discutir 
com mais profundidade dentro 
do Ministério as várias questões 
que a minuta de lei aborda. 
Então, nós vamos cobrar que o 
Ministério abra essa perspectiva 
para que a LOF possa caminhar. 
Sabemos que algumas questões 
podem ser consensuais e outras 
podem ser polêmicas no que 
se refere ao que os Auditores-
-Fiscais pretendem ver aprovado 
na Lei Orgânica. Um exemplo 
é a questão relativa às atribui-
ções e às prerrogativas, que não 
abrimos mão. Sobre isso, vamos 
lutar para fazer prevalecer o nos-
so ponto de vista. O importante 
é que esse assunto seja destra-
vado. Nós temos argumentos. 
Agora, só podemos expô-los se 
o Ministério da Fazenda reabrir a 
tramitação. 

Quais estratégias serão ado-
tadas na próxima gestão para 
combater o Lixo Normativo?
O Lixo Normativo é uma vasta 
gama de legislações. Existem 
decretos como, por exemplo, 
o que trata do MPF, portarias, 
como a do regimento, que tem 
de ser modificada no que diz 
respeito à decisão no Processo 
Administrativo Fiscal, e outras 
questões. Então, esses assun-
tos não podem ser tratados em 
bloco. Vamos desmembrar os 
que queremos tratar e separar as 
discussões. Pode-se esperar que, 
em alguns casos, a evolução seja 
mais rápida. Agindo dessa forma 
poderemos resolver, se não o 
todo, várias questões. 

Que novas ações o senhor ado-
tará para a condução da Cam-
panha Salarial?

Nós vimos que esse governo, 
apesar de se dizer de continui-
dade, está longe do que diz. Ele 
está muito mais voltado ao aten-
dimento dos interesses do capital 
do que aos do trabalho. Apesar 
de se dizer voltado para o cam-
po social, esse governo não tem 
valorizado o serviço público. E 
todos nós sabemos que sem o 
serviço público não há valori-
zação social possível porque o 
servidor público é o canal de co-
municação e o elo entre o Estado 
brasileiro e a sociedade. Entendo 
que teremos de 
unir forças dentro 
do grupo de car-
reiras típicas de 
Estado, conforme 
já foi aprovado 
pela nossa cate-
goria. Essa união 
tem de redundar 
numa posição for-
te na mesa de ne-
gociação. Essa posição poderá, 
inclusive, levar a nossa categoria 
à greve. Não é o que queremos, 
mas não vamos abrir mão dos 
nossos direitos e também de ter 
nosso trabalho reconhecido. Pos-
sivelmente, no início do ano, a 
DEN [Diretoria Executiva Nacio-
nal] recomeçará a visitar algumas 
DS [Delegacias Sindicais] para 
extrair junto com os Auditores-
-Fiscais as estratégias de mobi-
lização e a possível necessidade 
de um movimento paredista.

Como será a estratégia para 
conseguir alcançar os pleitos da 
Classe no Congresso Nacional?
Temos dois grupos de propostas 
legislativas: as que somos con-
trários, como a da Previdência 
Complementar [PL 1992/07]; e 

as que temos interesse em apro-
var e que o governo vem travan-
do, como, por exemplo, as PEC 
555/06, 270/08, 443/09 e 36/08. 
Em todos esses casos, devemos 
enfrentar um governo menos co-
eso no ano que vem, já que 2011 
foi o primeiro ano de governo. 
Isso poderá aumentar as nos-
sas chances. Nossa estratégia é 
manter proximidade com alguns 
parlamentares-chave, com vista 
a aproveitar as oportunidades 
que se apresentem ao longo do 
ano para fazer chegar ao Plená-

rio essas propo-
sições. Nesse as-
pecto, será muito 
importante a 
continuidade do 
trabalho parla-
mentar e o apoio 
dos colegas que 
o compõem. A 
experiência ad-
quirida ao longo 

do tempo por esse grupo será 
fundamental no alcance desse 
objetivo. 

Que balanço o senhor faz dos 
projetos implementados na atu-
al gestão? Quais foram os maio-
res erros e acertos e como os 
conduzirá nos próximos anos?
Essa gestão foi bastante equi-
librada sob o ponto de vista do 
balanceamento entre os objetivos 
corporativos da nossa categoria 
e a necessária defesa da Justiça 
Fiscal e da Previdência que são 
deveres do nosso Sindicato tam-
bém. Promovemos vários semi-
nários sobre diversos assuntos de 
interesse social sem abrir mão da 
nossa responsabilidade de conse-
guirmos avanços nas demandas 
da categoria. Nesses casos, se 

encontram também os avanços 
na questão do MPF, que foi alte-
rado, e na questão das fronteiras, 
quando da iniciativa do projeto 
Fronteira em Foco que foi obje-
to de discussões, inclusive, no 
Congresso Nacional. No Parla-
mento, também fizemos chegar 
um canal de comunicação com 
deputados e senadores, que é o 
Cetap/CAP, e que com certeza 
se mostrará um instrumento de 
aproximação importante para 
tratar não apenas das questões 
técnicas, mas também das ques-
tões corporativas. Não diria que 
tivemos erros, mas demandas da 
categoria que nos sensibilizaram 
ao longo da campanha eleitoral. 
Penso que a categoria reclama 
por mais austeridade no trato das 
diversas ações do Sindicato. Os 
recursos da entidade sempre fo-
ram tratados com todo zelo pela 
nossa Diretoria, mas na próxima 
gestão daremos um tratamento 
mais restritivo em relação a re-
cursos como, por exemplo, o do 
fundo de mobilização, cujo gasto 
terá apoio dessa DEN mais vol-
tado para questão salarial, que é 
o nosso principal desafio no ano 
que se aproxima. 

Qual o foco para os próximos 
dois anos? 
A Campanha Salarial será o cen-
tro da nossa atenção. Também 
focaremos na LOF, nas PEC, 
nas condições de trabalho e na 
definição clara das garantias e 
prerrogativas da autoridade fis-
cal. Vamos ainda aprofundar o 
projeto Fronteira em Foco, de 
modo a fazer um diagnóstico da 
condição de trabalho dos portos 
e aeroportos, além de portos se-
cos do Brasil.

 “O primeiro 
impacto é o 

de que parece 
que há menos 
previdenciários 
trabalhando na 

fiscalização”
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Chapa Opinião e Unidade ganha eleições do

tos válidos. A posse dos eleitos 
ocorrerá no dia 2 de janeiro de 
2012 juntamente com a posse 
da DEN do Sindifisco Nacional.

O presidente da CEN, Adel-
son Alves de Sousa, ressalta 
que o pleito deste ano correu 
sem transtornos. Porém, para 

garantir mais eficácia e celeri-
dade ao processo, ele sugeriu 
algumas mudanças. “Estamos 
no momento de pensar na ino-
vação tecnológica. O ideal é que 
a votação fosse eletrônica, sem 
abrir mão da realização de as-
sembleias e do congresso. É um 

Presidente  
Pedro Delarue Tolentino Filho

1º Vice-presidente  
Lupércio Machado Montenegro

2º Vice-presidente  
Sérgio Aurélio Velozo Diniz

Secretário-geral 
Ayrton Eduardo de Castro Bastos

Diretor-secretário 
Kurt Theodor Krause

Diretor de Finanças  
Mario Pereira de Pinho Filho

Veja a composição da Diretoria Executiva Nacional para o biênio 2012/2013:

Diretor-adjunto de Finanças  
Agnaldo Néri  

Diretora de Administração 
Ivone Marques Monte

Diretor-adjunto de Administração 
Gelson Myskovsky

Diretor de Assuntos Jurídicos  
Wagner Teixeira Vaz

1º Diretor-adj. de Assuntos Jurídicos 
Sebastião Braz da Cunha dos Reis  

2º Diretor-adjunto de Assuntos Jurídi-
cos Luiz Henrique Behrens Franca 

Diretor de Defesa Profissional 
 Dagoberto da Silva Lemos

1º Diretor-adj. de Defesa Profissional 
Caetano Évora da Silveira Neto  

2ª Diretora-adj. de Defesa Profissional 
Regina Ferreira de Queiroz  

Diretor de Estudos Técnicos  
Luiz Antonio Benedito

Diretora-adjunta de Estudos Técnicos  
Elizabeth de Jesus Maria 

Diretor de Comunicação  
Maurício Gomes Zamboni

Os Auditores-Fiscais da 
RFB (Receita Federal 
do Brasil) filiados ao 

Sindifisco Nacional decidiram 
nos dias 9 e 10 de novembro, 
nas urnas, que a Chapa Opinião 
e Unidade conduzirá a entidade 
no biênio de 2012/1013. 

Com 52% dos votos váli-
dos, os Auditores-Fiscais Pedro 
Delarue, atual presidente do 
Sindifisco Nacional; Lupércio 
Montenegro, 1º vice-presidente; 
Sérgio Aurélio Velozo Diniz, 2º 
vice-presidente da entidade; e o 
secretário-geral, Ayrton Eduar-
do de Castro Bastos, comporão, 
junto com outros 31 diretores, a 
segunda DEN (Diretoria Executi-
va Nacional) eleita para dirigir a 
entidade após a fusão da Fena-
fisp e do Unafisco Sindical.

O grupo recebeu 6.360 vo-
tos, de um total de 12.145 votos 
válidos. A chapa 2, “Transparên-
cia e Ação”, obteve 4.931 votos 
(41%), e a chapa 3, “Renovar” 
teve 712 votos (6%). Foram re-
gistrados 142 votos brancos e 
193 nulos. Ao todo, 12.338 Au-
ditores participaram do pleito.

Desafios 

De acordo com o presiden-
te eleito Pedro Delarue, passadas 
as eleições o desafio é cumprir 
diversas propostas apresenta-
das durante a campanha, como 
a busca por uma remuneração 
condizente com a importância 
do cargo de Auditor-Fiscal; a de-
fesa da Previdência Social e da 
Aduana; e a intervenção no de-
bate sobre justiça fiscal. Também 
são foco da Diretoria, a imple-
mentação de PEC (Propostas de 
Emenda à Constituição) de inte-

resse da Classe, como a 270/08, 
a 555/06 e a 443/09, além da 
luta contra o PL (Projeto de Lei) 
1992/07, que regulamenta a Pre-
vidência Complementar do ser-
vidor público.

Após a confirmação do re-
sultado, o presidente eleito lem-
brou a importância de manter 
a Classe unida para garantir 
o alcance das demandas dos 
Auditores-Fiscais. “Gostaria de 
agradecer à Classe pela confian-
ça depositada na nossa gestão e 
garantir que não faltará empe-
nho para alcançarmos nossos 
objetivos. Não posso deixar tam-
bém de parabenizar as demais 
chapas que participaram do plei-
to, lembrando que, passadas as 
eleições, deveremos estar unidos 
em prol da nossa categoria”, dis-
se Delarue.

Conselho Fiscal 

Além de contabilizar os nú-
meros da eleição da DEN (Dire-
toria Executiva Nacional), a CEN 
(Comissão Eleitoral Nacional) fi-
nalizou também a contagem de 
votos para a escolha dos mem-
bros do Conselho Fiscal Nacio-
nal. Os Auditores-Fiscais esco-
lhidos para titulares foram Tânia 
Regina Coutinho Lourenço, com 
4.495 votos (14,2%), Guido Ne-
gri, com 3.424 votos (10,8%) e 
João Cunha da Silva, com 3.376 
(10,7%). Para suplência, os mais 
votados foram Jayme de Castro 
Montenegro Filho, com 2.825 
votos (8,9%), José Américo Es-
píndola Pimenta, 2.769 votos 
(8,7%) e José Aparecido Con-
ceição, com 2.767 votos (8,7%).

Os votos brancos somaram 
4.090 de um total de 31.560 vo-
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Chapa Opinião e Unidade ganha eleições do

Sindifisco nacional
caso a se pensar nas instâncias 
deliberativas”, disse.

Outra sugestão do presi-
dente da CEN para trazer mais 
agilidade ao processo eleitoral 
diz respeito à modificação da 
cláusula que trata da responsabi-
lidade das DS (Delegacias Sindi-

cais) no regimento interno. “Não 
há penalização para as DS que 
atrasam o encaminhamento dos 
documentos relativos ao pleito. 
Nestas eleições, cerca de 10% 
delas atravancaram a contagem 
de votos. Acredito que uma re-
visão na norma ajudaria a me-

lhorar os trabalhos da Comissão 
Eleitoral”, completou.

De acordo com o regula-
mento eleitoral, as DS devem 
encaminhar cópia dos mapas 
de votação e apuração, via fax 
ou por correio eletrônico à CEN 
antes do dia 25 de novembro, 

quando a Comissão deve divul-
gar os resultados. Porém, segun-
do Adelson, houve casos de De-
legacias que cumpriram a meta 
a poucas horas do anúncio ofi-
cial do resultado das eleições, o 
que prejudicou a celeridade dos 
trabalhos.

Veja a composição da Diretoria Executiva Nacional para o biênio 2012/2013:

Diretor de Defesa Profissional 
 Dagoberto da Silva Lemos

1º Diretor-adj. de Defesa Profissional 
Caetano Évora da Silveira Neto  

2ª Diretora-adj. de Defesa Profissional 
Regina Ferreira de Queiroz  

Diretor de Estudos Técnicos  
Luiz Antonio Benedito

Diretora-adjunta de Estudos Técnicos  
Elizabeth de Jesus Maria 

Diretor de Comunicação  
Maurício Gomes Zamboni

1ª Diretora-adjunta de Comunicação 
Maria Cândida C. de Carvalho

2ª Diretora-adjunta de Comunicação 
Letícia Cappelano Q. dos Santos 

Diretora de Ass. Apos. e Pensões  
Aparecida Bernadete Donadon Faria;  

Diretor-adjunto Ass. Apos. e Pensões 
 Eduardo Artur Neves Moreira  

Diretor do Plano de Saúde  
Jesus Luiz Brandão

Diretora-adjunta do Plano de Saúde 
Maria Antonieta Figueiredo Rodrigues

Diretor de Assuntos Parlamentares  
João da Silva dos Santos 

Diretor-adjunto de Ass. Parlamentares  
Raul Chamadoiro Cabadas Filho

Diretor de Relações Intersindicais 
Rafael Pillar

Diretor-adj. de Relações Intersindicais  
Helio Roberto dos Santos  

Diretor de Relações Internacionais 
Fabio Galizia Ribeiro de Campos

Diretor de Justiça Fiscal e Seg. Social 
Vilson Antonio Romero

Diretor-adj. de Justiça Fiscal e Seg. Social  
Luiz Antonio Fuchs da Silva  

Diretor de Políticas Soc. e Ass. Especiais  
João Eudes da Silva

Diretor suplente 
Carlos César Coutinho Cathalat 

Diretor suplente  
José Benedito de Meira 

Diretor suplente  
Manoel Rubim da Silva
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Câmara dos Deputados avalia a MP 540/11,

que cria o reintegra
No dia 3 de agosto de 

2011, foi publicada no 
DOU (Diário Oficial da 

União) a MP (Medida Provisória) 
540, responsável pela instituição 
do Reintegra (Regime Especial de 
Reintegração de Valores Tributá-
rios para as Empresas Exportado-
ras); além de determinar a redução 
da alíquota do IPI (Imposto Sobre 
Produtos Industrializados) para a 
indústria automotiva, de desone-
rar a folha de pagamentos e de 
conceder incentivos às empresas 
de Tecnologia da Informação.

Parte integrante do Plano 
Brasil Maior, do Governo Fede-
ral, responsável por estabelecer 
a política industrial, tecnológica, 
de serviços e de comércio exte-
rior para o período de 2011 a 
2014, o programa Reintegra tem 
como objetivo declarado aumen-
tar a competitividade do país no 
comércio internacional.

O Regime, aplicável até de-
zembro de 2012, é disciplinado 
nos artigos 1º ao 3º e trata da 
reintegração de valores referen-
tes a custos tributários residuais 
existentes nas cadeias de pro-
dução das exportadoras de bens 
manufaturados (impostos pagos 
ao longo da cadeia produtiva e 
que não foram compensados). 
Consideram-se bens manufatu-
rados aqueles cujo custo dos in-
sumos importados não ultrapas-
se o limite percentual do preço 
de exportação e outros relacio-
nados em ato do Poder Executi-
vo e classificados em código da 
Tabela de Incidência do IPI. 

O valor do ressarcimento ou 
compensação - integral ou par-
cial - dos custos tributários resi-
duais será calculado pela aplica-
ção de percentual variável de até 
3% incidente sobre a receita de-
corrente de exportação dos bens 
manufaturados. Estas alíquotas 
poderão variar de acordo com 
o setor econômico envolvido e 
com o tipo de atividade exercida 
e devem estar previstas em regu-
lamentação do Executivo.

A compensação do valor 
apurado poderá ser realizada 
com débitos, vencidos ou vin-
cendos, da própria exportadora 
e referentes exclusivamente aos 
tributos federais, em conformida-
de com a legislação de regência. 
Já a restituição deverá ser em es-
pécie e será inteiramente regula-
mentada pela Receita Federal do 
Brasil.

Para fins de aplicação dos 
benefícios, é considerada expor-
tação “a venda direta ao exterior 
ou à empresa comercial com fim 
específico de exportação para o 
exterior”. Não podem ser bene-
ficiadas pelo Regime as empre-

sas comerciais exportadoras e os 
bens importados.   

Se a empresa comercial ex-
portadora revender no mercado 
interno os produtos adquiridos 
para exportação ou se não ex-
portar, dentro de 180 dias conta-
dos da data de emissão da nota 
fiscal, os produtos adquiridos, 
deverá recolher os tributos atri-
buídos à empresa produtora que 
lhe vendeu a mercadoria.

O valor deverá ser recolhido 
até o décimo dia útil subseqüen-
te à data final estabelecida para 
a exportação e será acrescido de 
multa de mora ou de ofício. Tam-
bém incidirão juros equivalentes 
à taxa Selic, calculado do primei-
ro dia do mês subsequente ao da 
emissão da nota fiscal de venda 
até o último dia do mês anterior 
ao pagamento, e de 1% no mês 
do pagamento.

As medidas previstas pelo 
Reintegra ainda não produzem 
efeitos em decorrência de previ-
são expressa contida no § 1º, do 
art. 23, da MP. De acordo com o 
texto, os efeitos somente podem 
ocorrer após a regulamentação 
do programa pelo Poder Execu-
tivo, incluído o ato da Receita Fe-
deral do Brasil, responsável por 
normatizar a aplicação do Regi-
me e especificar alguns conceitos 
contidos na redação da MP.

Quanto à lei de conversão 
da norma, ainda não há nenhu-
ma alteração na sua tramitação 
junto ao Congresso Nacional, que 
expediu ato prorrogando a vigên-
cia da MP por mais 60 dias. Fo-
ram apresentadas 242 emendas 
ao texto da MP e, atualmente, a 
proposição está sob a apreciação 
da Câmara dos Deputados, con-
forme determina o art. 62, §8º, da 
Constituição Federal.
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Sindifisco ganha ação na Justiça contra 

lores pagos nos meses de julho e 
agosto de 2000”. 

Em outro trecho, o magis-
trado destaca que “não havendo 
aquiescência do servidor, cabe à 
Administração o ajuizamento da 
competente ação de indenização 
para que seja determinado judi-
cialmente o ressarcimento dos 
valores devidos”. 

Alexandre Vidigal de Oli-
veira ressalta ainda que “o des-
conto de quaisquer valores em 
folha de pagamento de servidor 
público pressupõe a sua prévia 
anuência, não podendo ser fei-
to unilateralmente, uma vez que 

desconto em contracheques
as disposições do art.46 da Lei 
8.112/90, longe de autorizarem 
a Administração Pública a re-
cuperar valores apurados em 
processo administrativo, apenas 
regulamentam a forma de repo-
sição ou indenização ao erário 
após concordância do servidor”.

Por esses motivos, o juiz de-
feriu o pedido de Antecipação 
de Tutela requerido pelo Sindi-
cato e determinou a suspensão 
dos descontos. Na decisão, o juiz 
determina o cumprimento ime-
diato da sentença pela União.

A DEN lamenta que uma 
ação de execução cujos benefi-

A DEN (Diretoria Executiva 
Nacional), por meio da Di-
retoria de Assuntos Jurídi-

cos, conseguiu nova vitória junto 
à Justiça em prol dos filiados do 
Sindifisco Nacional. Em decisão 
proferida no dia 17 de novembro, 
o juiz federal da 20ª Vara de Jus-
tiça do Distrito Federal, Alexandre 
Vidigal de Oliveira, deferiu o pe-
dido de Antecipação de Tutela re-
querida em ação ordinária ajuiza-
da pelo Sindicato com o objetivo 
de evitar os descontos nos contra-
cheques dos filiados que recebe-
ram precatório a título de ação 
de execução sobre a diferença da 
GDAT (Gratificação de Desempe-
nho de Atividade Tributária) e que 
foram notificados para devolver 
valores reconhecidos como inde-
vidos pela AGU (Advocacia-Geral 
da União).

Na decisão, proferida no dia 
17 de novembro, o magistrado 
cita que o Sindicato, como en-
tidade devidamente qualificada 
e representada por seus advoga-
dos, ajuizou ação “objetivando 
que seja determinada à Ré [no 
caso, a União] que não promova 
os descontos nos vencimentos 
dos substituídos alusivos a valo-
res pagos a maior nos meses de 
julho e agosto de 2000”.

Citando a alegação do Sin-
difisco o juiz dá sequência ao 
entendimento afirmando que os 
representados pela entidade “re-
ceberam notificações do órgão 
de pessoal do Ministério da Fa-
zenda, para que façam a devo-
lução de valores que entendem 
serem indevidos (...) e que a Ad-
ministração fundamenta o des-
conto previsto em razão do erro 
material da Contadoria Judicial 
da Seção Judiciária do Distrito 
Federal, que não abateu os va-

ciários são aposentados e pen-
sionistas, em sua grande maioria 
beneficiados pelo Estatuto do 
Idoso, demore tanto para ser 
executada. A demora para que 
eles recebam os valores descon-
tados indevidamente e a criação 
de mecanismos judiciais para 
prejudicá-los só contribui para 
causar maior revolta. Porém, é 
ainda mais frustrante que quan-
do enfim essas pessoas têm seu 
direito reconhecido, a União ten-
te prejudicá-las.

Argumentação

No dia 19 de outubro, a Di-
retoria de Assuntos Jurídicos da 
DEN propôs uma ação ordinária 
com pedido de tutela antecipada 
em favor dos filiados que recebe-
ram precatórios a título de GDAT 
com objetivo de evitar o descon-
to nos contracheques. 

A ação ajuizada pelo Sindi-
cato se baseou nos artigos 45 e 
46 da Lei 8.112/90, bem como 
nos princípios da dignidade da 
pessoa humana, da legalidade, 
da segurança jurídica e da pro-
porcionalidade, uma vez que o 
pretendido desconto não tem 
caráter de reposição ou indeni-
zação ao erário, pois não se trata 
de pagamento indevido por erro 
no processamento da folha de 
pagamento ou decorrente de de-
cisão liminar ou tutela antecipa-
da revogada e nem de sentença 
rescindida.

Defendeu-se, ainda, que 
como os vencimentos tinham 
caráter alimentar, seria inadmis-
sível o desconto, sob pena de 
se restringir a sobrevivência de 
aposentados e pensionistas, que 
necessitam do benefício para tal 
função e, muitas vezes, utilizam 
os vencimentos para pagamento 
de despesas médicas. 
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II Dia Nacional de Mobilização reúne centenas em prol dos

servidores públicos
ção Conjunta, protocolou ofício 
na Câmara dos Deputados e 
no Senado. No documento en-
caminhado aos presidentes das 
respectivas Casas, Marco Maia 
e José Sarney, as carreiras soli-
citaram a inclusão na LOA (Lei 
Orçamentária Anual) 2012 de 
montante suficiente para reposi-
ção das perdas inflacionárias e o 
imediato cumprimento do acor-
do firmado com os servidores da 
Polícia Civil do Distrito Federal, 
que prevê a recomposição de 
perdas inflacionárias no percen-
tual de 13%. 

Antes, ao passarem pelo 
prédio do Ministério Planeja-
mento, os sindicalistas protoco-
laram ofício à ministra Miriam 
Belchior. Os integrantes da II 
Mobilização Nacional Conjunta 
receberam o apoio de diversos 
deputados e senadores, que se 
mostraram sensíveis às reivindi-
cações e motivaram as entidades 
para que continuassem com os 
manifestos até terem todos os 
pleitos plenamente atendidos.

“Esse governo é insensível. 
Todas as entidades deveriam 
seguir o exemplo de vocês para 
mostrar para a sociedade o que 
está acontecendo no país”, afir-
mou o deputado Arnaldo Faria 
de Sá (PTB/SP), que logo após 
se encontrar com os manifestan-
tes, proferiu discurso em plenário 
,alertando para as reivindicações 
das carreiras e destacando a re-
alização da mobilização no Con-
gresso. Além de Arnaldo, o ofício 
também foi entregue aos depu-
tados Chico Alencar (PSOL/RJ), 
Lourival Mendes (PTdoB/MA), 
Andreia Zito (PSDB/RJ), Wilson 
Filho (PMDB/PB), Taumaturgo 
Lima (PT/AC) e Lincoln Portela 
(PR/MG).

Ao final das atividades, Pe-
dro Delarue agradeceu a partici-

posição salarial e reestruturação 
das carreiras; e a retomada dos 
concursos públicos.

A marcha, que teve con-
centração na Catedral Metro-
politana de Brasília e culminou 
no Congresso Nacional, fechou 
duas faixas da pista na Esplana-
da. O ato chamou a atenção da 
imprensa e dos servidores que 
estavam nos Ministérios. Nem a 
forte chuva impediu a ação dos 
manifestantes.

Durante o protesto, o pre-
sidente do Sindifisco subiu ao 
carro de som que acompanhava 
os representantes das carreiras e 
agradeceu os participantes pelo 
engajamento na mobilização. 
“Essa é uma importante de-
monstração que estamos dando 
de comprometimento com nossa 
Campanha Salarial. Sob sol ou 
sob chuva mostramos a força 
das carreiras”, afirmou Pedro 
Delarue.

No Congresso, enquanto 
um grupo investia nos protes-
tos em cima do carro de som, 
outro grupo, formado pelo Co-
mando Nacional de Mobiliza-

Centenas de pessoas par-
ticiparam, no dia 26 de 
outubro, de manifes-

tações em todo o Brasil com o 
objetivo de dar voz às reivindi-
cações das carreiras típicas de 
Estado durante o II Dia Nacional 
de Mobilização Unificada que 
teve como tema “II mobilização 
por um serviço público de quali-
dade e contra a corrupção”. 

Em Brasília, as atividades 
tiveram início pela manhã nos 
cinco pontos de desembarque 
do Aeroporto Internacional. 
Mais de cem Auditores-Fiscais, 
entre diretores do Sindifisco Na-
cional, representantes do CNM 
(Comando Nacional de Mobili-
zação) e outros filiados do Sindi-
cato vindos de diversos Estados 
(São Paulo, Minas Gerais, Rio 
de Janeiro, Espírito Santo, Piauí, 
Ceará, Pernambuco, Rio Grande 
do Sul, Santa Catarina e Para-
ná) distribuíram aos passagei-
ros, funcionários e transeuntes o 
material referente à mobilização, 
com as reivindicações das car-
reiras e o manifesto contra o PL 
(Projeto de Lei) 1992/2007, que 

cria a Previdência Complemen-
tar dos servidores públicos. 

No período da tarde, o 
mesmo grupo de Auditores-Fis-
cais, ao lado do presidente do 
Sindifisco, Pedro Delarue, e do 
primeiro vice-presidente do Sin-
dicato, Lupércio Montenegro, re-
forçou a manifestação na Espla-
nada dos Ministérios, que reuniu 
mais de mil pessoas em prol dos 
servidores públicos.

Munidos com cartazes, api-
tos e faixas, Auditores-Fiscais da 
RFB (Receita Federal do Brasil) e 
do Trabalho, Delegados e Peritos 
da Polícia Federal, Advogados 
Públicos da União, Delegados 
e Policiais do Distrito Federal e 
Auditores Federais de Controle 
Interno da CGU (Controladoria-
-Geral da União), todos inte-
grantes da Campanha Salarial 
Conjunta 2011, foram às ruas 
reivindicar do governo o devi-
do reconhecimento das carreiras 
com reposição salarial, isonomia 
no tratamento entre os poderes 
na previsão orçamentária; libe-
ração de recursos para a melho-
ria de condições de trabalho; re-

Membros das carreiras reuniram-se em frente ao prédio do Planejamento durante protesto
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pação expressiva dos Auditores e 
fez um balanço da mobilização. 
De acordo com o presidente do 
Sindifisco Nacional, a mobiliza-
ção foi positiva e demonstrou 
a disposição da Classe na luta 
pelas demandas de todas as car-
reiras envolvidas. A mesma ava-
liação foi feita pela coordenação 
do CNM, que disse que a catego-
ria atendeu o chamado e parti-
cipou ativamente das atividades 
do ato em Brasília e em outras 
localidades estratégicas do país. 

Delegacias 

Enquanto as entidades 
uniam forças para chamar a 
atenção dos poderes Executivo 
e Legislativo em Brasília, as DS 
(Delegacias Sindicais) e repre-
sentações também realizavam 
manifestações nos Estados. As 
ações contaram com a presença 
de diversos filiados, que partici-

param de reuniões; assembleias 
locais; cafés-da-manhã; panfle-
tagens nas ruas, nas DRF (De-
legacias da Receita Federal do 
Brasil), nos Portos, nos Aeropor-
tos e em unidades de fronteiras.

O II Dia de Mobilização 
demonstrou, mais uma vez, o 
poder de união dos Auditores-
-Fiscais e das demais carreiras 
típicas de Estado, que vão insistir 
pelo atendimento de suas reivin-
dicações. Já passou da hora de 
frear os abusos cometidos contra 
os servidores por um governo 
que, até certo tempo, se dizia 
defensor do serviço público de 
qualidade para a sociedade.

Tempo Real

Os seguidores do Sindifis-
co Nacional no Twitter puderam 
acompanhar todas as ações do 
II Dia Nacional de Mobilização 
Unificada realizada em Brasília 

(DF). Cada nova ação dos mani-
festantes era registrada na página 
do Sindicato no Twitter de forma 
instantânea, desde a concentra-
ção em frente à Catedral até o 
fim do ato no Congresso Nacio-
nal. As matérias disponibilizadas 
na página do Sindicato após a 
mobilização também foram pu-
blicadas nas contas da entidade 
no Twitter e no Facebook. 

Toda a sociedade pode 
acompanhar o Sindifisco Nacio-
nal nas redes sociais ou no site 
da entidade na internet (www.
sindifisconacional.org.br). No 
primeiro caso, basta escrever 
“Sindifisco Nacional” no espaço 
“procurar” e adicionar o perfil da 
entidade em Brasília (DF). Já no 
Twitter, basta seguir @sindifisco-
nac. Em ambas as ferramentas, é 
necessário abrir uma conta pes-
soal para adicionar o Sindicato. 
O serviço é gratuito.

O Sindifisco Nacional agradece a participação de todos os  Auditores-Fiscais em mais este processo 
eleitoral, bem como todos que trabalharam na eleição de 2011.
A fim de lutarmos por um futuro melhor, com trabalho e sucesso, garantir a manutenção de nossos    
direitos e conquistar novas vitórias, o seu voto mostrou-se essencial para a garantia de um processo 
democrático sério e eficaz.
Através do seu voto, você deu voz a seus desejos. Votar é fazer parte da história da classe, não como 
mero expectador, mas sim como peça ativa e fundamental para a construção de um futuro melhor.

Os nossos mais sinceros agradecimentos aos Auditores-Fiscais pela

participação nas eleições 2011.
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Iniciativa do Sindifisco Nacional leva réu do 

Caso Jesus a júri popular
Em seguida, os advogados 

estiveram com desembarga-
dores componentes da Turma 
responsável pela apreciação do 
caso. Durante o julgamento do 
recurso, foi proferida decisão 
favorável ao pleito da acusação 
e do Sindifisco Nacional - o pro-
vimento da apelação no sentido 
do pronunciamento do réu, que 
irá a júri popular por tentativa 
de homicídio contra o Auditor-
-Fiscal José de Jesus Ferreira.

Na fase do júri, a ação será 
acompanhada pelo titular do es-
critório de advocacia Maurízio 
Colomba, profissional com am-
pla experiência de atuação em 
Tribunal do Júri.

Histórico

José de Jesus Ferreira foi 
atingido por vários disparos a 
curta distância quando dirigia 
seu automóvel a caminho de 
casa, no dia 9 de dezembro de 
2008. Apesar da gravidade dos 
ferimentos, o Auditor sobrevi-

veu, mas o crime deixou se-
quelas. José de Jesus teve de se 
submeter a uma rigorosa terapia 
para recuperar os movimentos 
dos braços e das pernas, bem 
como a dicção e o raciocínio.

Desde então, a Polícia Fede-
ral e a RFB (Receita Federal do 
Brasil) se uniram para identificar 
os responsáveis pelo crime, o 
que levou à descoberta da qua-
drilha da qual o iraniano seria o 
chefe. 

Conforme o superintenden-
te da PF (Polícia Federal) no Ce-
ará, delegado Aldair Rocha, as 
investigações que levaram à pri-
são de Farhad Marvizi partiram 
do inquérito policial que apurou 
a tentativa de assassinato contra 
o Auditor. O réu foi apontado 
como chefe da quadrilha que 
seria responsável pela morte de, 
pelo menos, 11 pessoas nos últi-
mos dois anos. Ainda de acordo 
com as descobertas da polícia, o 
iraniano utilizava um grupo de 
policiais militares locais para pra-
ticar os assassinatos. Segundo a 
PF, a quadrilha também se utili-
zava de pistoleiros contratados 
para cometer os assassinatos.

Farhad Marvizi é bastante 
conhecido da polícia cearense 
por práticas criminosas que in-
cluem pedofilia e contrabando. 
Durante a operação que resul-
tou na prisão do iraniano, uma 
grande quantidade de aparelhos 
eletrônicos - TV LCD, DVD, câ-
meras fotográficas, condiciona-
dores de ar e vídeo-games - foi 
apreendida. O valor das mer-
cadorias pode chegar à cifra de 
R$ 5 milhões. Outra informação 
aponta que a quadrilha utilizava 
contas bancárias de “laranjas” 
para enganar o Fisco. As contas 
suspeitas foram bloqueadas.

Os advogados do Sindi-
fisco Nacional, em con-
junto com o escritório 

de advocacia contratado pela 
entidade para acompanhar os 
desdobramentos do Caso Jesus, 
tiveram uma importante vitória 
no mês de outubro. O réu, Farhad 
Marvizi, acusado por tentativa de 
homicídio contra o Auditor-Fiscal 
José de Jesus Ferreira, em dezem-
bro de 2008, irá a júri popular 
graças à iniciativa do Sindicato. 

Na primeira quinzena de 
outubro, os advogados Maurí-
zio Colomba e Ricardo Dantas 
discutiram com o procurador 
da República responsável pela 
denúncia as estratégias da acu-
sação para o caso. No encon-
tro, concluiu-se que era alta a 
possibilidade de o Recurso de 
Apelação interposto pelo MPF 
(Ministério Público Federal) e 
pelo Sindifisco Nacional, na fi-
gura de Assistente de Acusação, 
ser provido, o que implicaria no 
pronunciamento do réu.
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Iniciativa do Sindifisco Nacional leva réu do 

Caso Jesus a júri popular
A DEN (Diretoria Executi-

va Nacional) acompanha o caso 
desde o início e não tem poupa-
do esforços para que a Justiça 
puna o culpado pelo atentado ao 
Auditor. Para a Diretoria, o resul-
tado das investigações do “Caso 
Jesus” representa um importante 
passo da sociedade contra crimi-
nosos que investem contra a vida 
de quem trabalha de forma séria 
na defesa do Estado. No enten-
dimento do Sindicato, a punição 
severa e exemplar é um meca-
nismo para impedir que atenta-
dos, como o que acometeu José 
de Jesus Ferreira, aconteçam. É 
importante reiterar, no entanto, 
que há ainda muito por fazer de 
modo a garantir a segurança da 
Classe.

Desdobramento

Em setembro deste ano, 
uma equipe com membros da 
RFB e da PF (Polícia Federal) 
cumpriram cinco mandados de 
prisão e 30 de busca e apreensão 
contra uma organização acusada 
de envolvimento em um esque-
ma de descaminho e homicídios. 
Batizada de Canal Vermelho II, a 
ação foi um desdobramento da 
operação realizada em 2010 e 
que resultou na prisão do iraria-
no Farhad Marvizi. 

 A operação Canal Verme-
lho II contou com a participação 
de cerca de 50 Auditores-Fiscais 
da RFB e outros 140 servidores 
do órgão, além de 150 policiais 
federais e 25 servidores da Se-
faz (Secretaria da Fazenda) do 
Ceará.

Segundo o superintenden-
te-adjunto da RFB na 3ª RF 
(Região Fiscal), Auditor-Fiscal 
Marcellus Ribeiro Alves, as ações 
aconteceram simultaneamente 

nos estados de São Paulo, Para-
ná, Distrito Federal, Ceará e Mi-
nas Gerais.

O superintendente da Po-
lícia Federal, Sandro Luciano 
Caron, informou que apesar do 
encerramento da operação, as 
investigações voltadas à identi-
ficação de outras pessoas envol-
vidas no grupo do iraniano vão 
continuar. Segundo o chefe do 
Núcleo de Inteligência da PF, de-
legado Cláudio Joventino, uma 
pessoa ainda não identificada 
pode estar substituindo o irania-
no em Fortaleza (CE). 

“Pelo menos em uma loja, 
no Shopping Aldeota, o suspeito 
está assumindo o papel do ira-
niano. O homem usa o mesmo 
esquema para trazer a merca-
doria, mas ainda não o localiza-
mos porque ele usa documento 
falso e abriu a empresa com um 
nome fictício”, informa. Confor-
me o delegado Joventino, a loja 
do suspeito foi o local onde foi 
apreendido o maior número de 
mercadorias.

Durante as investigações 

foram identificados diversos for-
necedores do grupo comandado 
pelo iraniano, como também 
outras empresas que comerciali-
zavam eletrônicos, além de uma 
gráfica que produzia notas fiscais 
falsas. Os produtos vinham do 
Paraguai, entravam no Brasil de 
maneira ilegal por Foz do Igua-
çu (PR) e, de lá, eram distribuí-
dos para outros estados do país. 
Segundo a Polícia, a intenção 
do iraniano era comandar a 
distribuição de mercadorias no 
Ceará. Ele é responsável por 
pelo menos cinco homicídios já 
esclarecidos.

Legislativo

Em agosto deste ano, o se-
nador Pedro Taques (PDT/MT) 
conseguiu colocar em votação 
na CCJ (Comissão de Consti-
tuição e Justiça) projeto de sua 
autoria, o PLS 276/2011, que al-
tera o Código Penal para prever 
pena mais rígida para o crime de 
formação de quadrilha ou ban-
do com o fim de cometer crime 
contra agentes públicos – Procu-

radores, Juízes, Auditores-Fiscais 
da RFB e do Trabalho e funcio-
nários de CPI (Comissão Parla-
mentar de Inquérito). A matéria 
foi votada na comissão em cará-
ter terminativo, por isso, não vai 
a Plenário e segue para aprecia-
ção na Câmara dos Deputados. 

O Sindifisco Nacional de-
fende a proposta apresentada 
pelo senador e espera que os le-
gisladores brasileiros tenham em 
mente a importância de mecanis-
mos mais rigorosos para crimes 
contra autoridades de Estado. A 
DEN (Diretoria Executiva Nacio-
nal) relembra ainda que aguarda 
punição severa aos responsáveis 
pela morte de José Antônio Se-
vilha de Souza, assim como dos 
envolvidos em atentados contra 
a vida de Auditores, como José 
de Jesus Ferreira, Jacira Xavier, 
Carlos Alberto Glatthard Alves, 
José Agripino Guedes, Ieda Sil-
va Valls, Nestor de Mendonça 
Leal, Jerônimo Freire dos Reis, 
Jackson Corbari, Hélio Pimentel, 
Genair Marcolino Jorge e Carlos 
Alberto de Moraes.

Veículo do Auditor-Fiscal atingido por disparo de arma de fogo na coluna 
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Remoção
A comissão que vai trabalhar no aprimoramento das regras do 

próximo concurso de remoção com vistas a corrigir distorções hoje 
existentes já está completa. A Comissão foi criada durante a reunião 
do CDS (Conselho de Delegados Sindicais) realizada entre os dias 22 
e 24 de novembro, em Brasília. A DEN (Diretoria Executiva Nacional) 
agradece a disponibilidade dos Auditores-Fiscais que prontamente 
atenderam à convocação e preencheram as vagas remanescentes.

Unafisco Saúde
O auxílio-saúde referente ao mês de novembro foi depositado no 

dia 9 de dezembro nas contas-correntes dos Auditores-Fiscais ativos e 
aposentados, bem como dos pensionistas associados ao Plano Unafis-
co Saúde. A Diretoria do Plano alerta aos beneficiários titulares que ve-
rifiquem se os seus dependentes estão devidamente registrados em seu 
cadastro. Esclarecimentos adicionais podem ser obtidos pelo e-mail 
faleconosco@unafiscosaude.org.br ou pelo telefone (61) 2103-5200.

Senhas
As senhas de acesso ao 

SADS (Serviço de Atendimento 
às Delegacias Sindicais) vão ex-
pirar no dia 31 de dezembro de 
2011. Após o bloqueio, apenas 
o presidente da DS (Delegacia 
Sindical) no biênio 2012/2013 
poderá acessar o serviço utili-
zando o mesmo login e senha 
de acesso à área restrita do site 
do Sindifisco Nacional. Uma 
vez logado, ele poderá desblo-
quear os usuários existentes 
e solicitar as novas senhas de 
acesso.

Seminário
O Sindifisco Nacional e outras entidades realizaram no dia 7 de 

dezembro o seminário “Carreiras Típicas de Estado em Combate à 
Corrupção - serviço público de qualidade: O desafio do combate à cor-
rupção”. O evento foi uma ação coordenada pelo Comando Nacional 
de Mobilização e contou com a participação de Auditores-Fiscais, Po-
liciais e Delegados Federais, Peritos Criminais e Advogados da União.

Aduana 
Pedro Delarue, presidente 

do Sindifisco Nacional, conta-
tou o subsecretário de Aduana e 
Relações Internacionais, Auditor-
-Fiscal Ernani Argolo Checcucci, 
para cobrar uma atitude quan-
to a Resolução nº 207/2011 da 
Agência Nacional de Aviação Ci-
vil, que trata de procedimentos 
de inspeção e segurança da avia-
ção civil. De acordo com Ernani, 
foi feito contato com o ministro 
da Secretaria de Aviação Civil, 
Wagner Bittencourt, que concor-
dou com a revisão da resolução.

E-mail
O CNM (Comando Nacional de Mobilização) lançou uma nova 

ferramenta no site do Sindifisco Nacional. O serviço possibilita aos 
filiados encaminharem por e-mail, a todos os 513 deputados fede-
rais, texto que lista as fragilidades existentes no PL (Projeto de Lei) 
1.992/07. O objetivo é pressionar os deputados, alertando para os 
malefícios da proposta para o serviço público e para toda a socieda-
de. A ferramenta está disponível no espaço Campanha Salarial.

Natal: 
Tempo de agradecer. Agradecer pela 

oportunidade de realizar um 

trabalho com competência e comprometimento, 

pelo sucesso em 2011 e pela nossa relação de 

cumplicidade, solidariedade e união.

O Sindifisco Nacional trabalhou com afinco neste ano, 

para garantir o crescimento da nossa classe, e obteve muitas 

glórias e conquistas. Graças ao apoio dos Auditores-Fiscais, 

Aposentados e Pensionistas, que tanto contribuíram para 

a construção e fortalecimento do nosso Sindicato.

Faça seus desejos e acredite em todos eles, pois estão 

prestes a se concretizar nesta data especial. 

Feliz Natal!


