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Auditores-Fiscais que exer-
cem atividades em regiões fron-
teiriças devolveram as armas 
institucionais à Administração 
da RFB, no final do ano passa-

“O aumento da autonomia do Auditor contribuiu para o 
aumento da eficiência ”.

A Receita Federal do Brasil 
calcula que o incêndio que atingiu 
um galpão do órgão no Porto Seco 
em Belford Roxo, na Baixada Flu-
minense (RJ), em 16 de janeiro, 
acarretará prejuízo de 30 milhões 
de dólares, o equivalente a mais de 
R$ 50 milhões. O porto fica perto da 
Via Dutra, a principal ligação entre 
o Rio de Janeiro e São Paulo. Ne-

Prejuízos com incêndio em recinto 
     alfandegado podem ultrapassar R$ 50 milhões
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Francisco José Branco Pessoa
Chefe do Seort da DRF Sorocaba e Prêmio Schöntag 2011

O Sindifisco Nacional reafir-
mou, durante o seminário “Carrei-
ras Típicas de Estado em Combate à 
Corrupção - serviço público de qua-
lidade: O desafio do combate à cor-
rupção”, o papel do Auditor-Fiscal 
na condição de autoridade adminis-
trativa incumbida de concretizar o 
sistema tributário no âmbito federal 
e de suas atribuições. Durante o en-
contro, o diretor Gelson Myskovsky 
destacou que as prerrogativas da 
Classe são importantes no combate 
à corrupção, à sonegação, ao desca-
minho, entre outros. 

DEN em Ação

  Contra falta de segurança, Auditores 
        devolvem armas institucionais nas fronteiras

do, em protesto contra a inércia 
do Governo na definição sobre 
o porte irrestrito para a Classe. 
O Executivo ainda não apre-
sentou uma solução viável para 

nhuma pessoa ficou ferida e o fogo 
também não atingiu as residências 
nas proximidades. O local funcio-
nava como recinto alfandegado em 
um depósito particular da empresa 
TMM (Porto Seco Nova Iguaçu), es-
tação aduaneira permissionária da 
Receita. 

Fo
to

s:
 s

iD
N

Ey
 o

tt
o

N
i t

ri
N

D
AD

E 
- 

g
Ab

/A
ss

Es
so

ri
A 

7ª
 r

F

Fo
to

s:
 C

ri
st

iA
N

o
 E

D
u

Ar
D

o
 

a questão, o que tem causado 
insegurança para a categoria. 
A devolução do armamento foi 
articulada pela DEN, que en-
tende o ato como forma de cha-

mar a atenção do poder público 
e da sociedade sobre os riscos 
iminentes aos quais os Audito-
res se submetem nas áreas de 
fronteiras. 
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O jornal The New York 
Times estampou no dia 
21 de janeiro um artigo 

do economista Paul Krugman 
que instiga a todos no Brasil a se 
perguntar quando avançaremos 
nesse assunto: o da desigualda-
de tributária.

Em “Declarações de im-
posto de renda de Mitt Romney 
dizem muito sobre a política tri-
butária americana”, o Nobel de 
Economia 2008 comenta sobre 
um dos assuntos mais espinho-
sos do momento pré-eleitoral 
dos Estados Unidos, que é o pri-
vilégio que o candidato Romney 
teve ao pagar impostos de ape-
nas 13,9% sobre sua renda em 
2010. 

Diante de um eleitorado 
da classe média que ainda luta 
para reparar o impacto da crise 
na economia norte-americana, 
a revelação da vida tributária 
do presidenciável milionário ser-
viu não apenas para escancarar 
uma injustiça, mas para questio-
nar o próprio eleitorado sobre 
até quando perdurará essa polí-
tica desigual.

O papel do Estado e da sociedade na 

Trazendo para a realidade 
de outra América – a nossa – o 
assunto nunca foi prioridade. 
Tomando o Brasil como exem-
plo, nota-se que o debate sobre 
a taxação de grandes fortunas 
é muito tímido, restringin do-se 
aos centros acadêmicos e às 
gavetas do Congresso Nacio-
nal, apesar de a criação do im-
posto estar prevista na Consti-
tuição de 1988.

Assim como nos Estados 
Unidos, a discussão sobre a 
justiça tributária é pertinente 
porque o Brasil também privi-
legia a classe mais abastada ao 
permitir que pague uma parce-
la pequena de impostos. Quan-
do o tema tenta vir à tona, esse 
mesmo segmento e o mercado 
financeiro se utilizam de argu-
mentos falaciosos para con-
fundir a população, afirmando, 
por exemplo, que isso resultaria 
no aumento da carga tributária 
para todos. Quando, na reali-
dade, uma redistribuição mais 
justa dos tributos poderia até 
reduzir a carga para os mais 
pobres.

Durante a disputa presi-
dencial brasileira, em 2010, o 
Sindifisco Nacional levantou o 
tema. Elaborou o estudo “Sis-
tema Tributário: diagnóstico e 
elementos para mudança” e en-
tregou cópias aos candidatos.

O farto material apontou 
que, com boa vontade, é pos-
sível a redução da carga tribu-
tária sobre o consumo e a pro-
dução, sem deixar de investir 
no crescimento do país. Mas, 
infelizmente, a prática é bem 
diferente.

É inconcebível que haja 
isenção de imposto para certos 
setores enquanto a maioria dos 
brasileiros  assalariados arque 
com até 27,5% de Imposto de 
Renda. É injusto que esta gran-
de parcela da população pague 
pelas mordomias de quem, por 
exemplo, é isento de IPVA (Im-
posto sobre Propriedade de Ve-
ículos Automotores) sobre seus 
jatinhos e iates particulares. 
Está na hora de o país se mobi-
lizar! Afinal, não precisamos de 
um ‘Mitt Romney’ tupiniquim 
para chegar a essa conclusão. 

justiça tributária

É injusto que a 
população pague 
pelas mordomias 
de quem é isento 
de IPVA sobre 
seus jatinhos e 
iates. Afinal, não 
precisamos de 
um ‘Mitt Romney’ 
tupiniquim para 
chegar a essa 
conclusão.
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Morte de Auditor: Sindifisco consegue

abertura de arquivos

ANÚNCio

No entendimento do Sin-
difisco, o reconhecimento do 
direito de acesso à investigação 
policial obtido pelos advogados 
representantes da família de 
Jorge Luiz por parte do MPF 
foi uma clara demonstração de 
proteção ao direito da vítima e 
de familiares, devidamente ex-
pressa na Declaração dos Prin-
cípios Fundamentais de Justiça 
Relativos às Vítimas da Crimina-
lidade e de Abuso de Poder, da 
ONU (Organização das Nações 
Unidas).

O Sindicato acompanha o 
caso desde o início, auxiliando 
a família e a elucidação do caso 
com a contratação de advoga-

dos para acompanhar a ação.

Histórico 

Jorge Luiz Miranda traba-
lhava na DRF (Delegacia da Re-
ceita Federal) Osasco (SP) fis-
calizando grandes empresas. O 
Auditor-Fiscal teria descoberto 
esquema de sonegação ou frau-
de e informado ao Escor (Escri-
tório de Corregedoria) e, com 
isso, passado a sofrer ameaças 
de morte. Em acordo com a 
Superintendência da 8ª RF (Re-
gião Fiscal), foi removido para a 
DRF São José dos Campos (SP)
no final de janeiro de 2011.

Em maio, Jorge Luiz tirou 
uma licença médica de 30 dias. 

No dia 15 do mesmo mês, após 
visitar os filhos no Rio de Ja-
neiro, o Auditor sofreu um aci-
dente de carro quando voltava 
para São José dos Campos por 
volta de 21h30. Há a suspeita 
de que o acidente, na verdade, 
possa ter sido provocado por 
criminosos.

Assim que tomou conheci-
mento que a Coger (Correge-
doria Geral da Receita Federal 
do Brasil) e a PF já atuavam no 
caso, e diante da dimensão que 
ele tomou, o Sindifisco Nacio-
nal contratou o advogado crimi-
nalista Odel Antun para acom-
panhar os desdobramentos da 
investigação.  

O MPF (Ministério Públi-
co Federal) atendeu ao 
pedido do escritório 

Podval, Rizzo, Mandel, Antun, 
Indalecio e Advogados Associa-
dos para ter acesso  aos autos da 
investigação policial que apura 
as circunstâncias da morte do 
Auditor-Fiscal Jorge Luiz Miran-
da da Silva, em maio de 2011. 
Desde agosto, os advogados 
contratados pelo Sindifisco Na-
cional tentavam acesso à investi-
gação policial junto à PF (Polícia 
Federal) e ao Poder Judiciário. 
Mas só em dezembro o pedido 
formulado diretamente ao Mi-
nistério Público Federal em São 
Paulo foi acatado pelo órgão.

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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Outro palestrante, o di-
retor de Assuntos Jurídicos 
da APCF (Associação Nacio-
nal dos Peritos Criminais Fe-
derais), Eurico Montenegro, 
destacou aquilo que chamou 
de maior rastreamento de re-
cursos já noticiado na história 
mundial: o caso Banestado. 
Para o diretor, a ação é um 
marco em apuração de crimes 
de lavagem de dinheiro e eva-
são de divisas. 

“Nosso trabalho, em par-
ceria com a Receita Federal, 
permitiu, entre outras ações, 
a execução de penas, conde-
nações de doleiros e diretores 
de instituições financeiras e 
mais de R$ 8 bilhões em cré-
ditos tributários constituídos”, 
enfatizou.

A interferência externa 
nas atividades da fiscalização 
do trabalho foi o foco da ex-

Especialistas destacam falta de investimento para

combate à corrupção

planação da presidente do Si-
nait, Rosângela Rassy. “Hoje 
ocorre a interferência jurídi-
ca de gestores, que loteia as 
superintendências regionais 
entre seus filiados políticos”, 
denunciou.

O presidente da Unafe 
(União dos Advogados Públi-
cos Federais do Brasil), Luis 
Carlos Palácios, falou da su-
bordinação técnica e admi-
nistrativa da área. “A AGU 
(Advocacia-Geral da União) 
representa a segurança e a es-
tabilidade jurídica para ações 
do Estado. Atuamos como fis-
cais da lei. Por isso, a vincu-
lação administrativa ao poder 
executivo impõe na prática 
uma situação inadequada”, 
rechaçou. Dados apresentados 
por ele apontam a necessidade 
de reforço de 370% de servi-
dores na área.

Já, o delegado de Polícia 
Civil do Distrito Federal, Rodrigo 
Larizatte, explicou a importância 
de uma Polícia de Estado no en-
frentamento à corrupção no país. 
A preocupação com relação ao 
assunto sustenta-se a partir de 
informações apresentadas pelo 
delegado, extraídas da Ong (Or-
ganização Não-Governamental) 
Contas Abertas, com o índice 
de percepção da corrupção no 
mundo. Em 2011, o Brasil figu-
rou na posição 73. O número é 
maior que em 2010, quando o 
país esteve na 69ª posição. 

Mídia 

O Sindifisco Nacional dis-
ponibilizou dia 13 de janeiro 
o vídeo da íntegra do seminá-
rio na página institucional da 
entidade. Para acessá-lo basta 
clicar à direita, no espaço “Sin-
difisco multimídia”.

A pouca autonomia e va-
lorização das principais 
carreiras de Estado fo-

ram algumas das constatações 
dos especialistas que partici-
param do seminário “Carreiras 
Típicas de Estado em Comba-
te à Corrupção - serviço pú-
blico de qualidade: O desafio 
do combate à corrupção”, re-
alizado dia 7 de dezembro, em 
Brasília (DF).

Um dos palestrantes, en-
tão diretor de Defesa Profis-
sional do Sindifisco Nacional e 
atual diretor-adjunto de Admi-
nistração, Gelson Myskovsky, 
fez um apanhado da importân-
cia do Auditor-Fiscal na condi-
ção de autoridade administra-
tiva incumbida de concretizar 
o sistema tributário no âmbito 
federal e de suas atribuições. 
De acordo com o sindicalista, 
as prerrogativas da Classe são 
importantes no combate à cor-
rupção, à sonegação, ao des-
caminho, entre outros.

Myskovsky lembrou opera-
ções deflagradas pela RFB (Re-
ceita Federal do Brasil) nesse 
sentido e ressaltou que “apesar 
do cenário de cortes de verbas 
ainda conseguimos mostrar 
com números a importância e a 
complexidade do trabalho dos 
Auditores. Mas, comparando 
a outros países, nos vemos em 
total descompasso”.

O sindicalista criticou ain-
da a falta de comprometimen-
to do governo para com seus 
servidores de Estado, exem-
plificada pela inexistência de 
uma política salarial que ga-
ranta a recomposição periódi-
ca dos vencimentos e de uma 
aposentadoria digna.

Gelson Myskovsky: “Apesar de cortes de verbas ainda conseguimos mostrar com números a importância e a 
complexidade do trabalho dos Auditores. Comparando a outros países, nos vemos em total descompasso”.
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O Sindifisco Nacional está junto
com todo o funcionalismo público na
luta contra o PL 1992/07

Uma Luta de
Todos

.
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O aumento da autonomia do Auditor contribuiu  para o  

Quando o Sr. sentiu a necessi-
dade de criação de novas prá-
ticas laborais na unidade de 
Sorocaba?
Assumi a chefia do serviço em 
abril de 2010 e, naquela época, 
senti necessidade de ter uma no-
ção clara do passivo de processos 
e documentos que deveriam ser 
analisados. Não tínhamos um 
controle, nem um gerenciamento 
do trabalho que vinha sendo dis-
tribuído ou do que era executado. 
Tão pouco tínhamos uma ideia 
precisa do passivo a trabalhar. 
Em julho de 2010 tínhamos um 
quantitativo de 8.350 processos. 
E naquela oportunidade, em 90% 
dos processos não havia informa-
ções precisas. Então, fizemos o 
inventário de todos os processos, 
classificamos e documentamos 
com informações gerenciais, que 
são relativas à data do pedido, ao 
valor, ao tipo do crédito, a qual 
tributo, e a decisões referentes 
ao processo, etc. A partir do mo-
mento que conhecemos o que tí-
nhamos para trabalhar, definimos 
metas vinculadas aos objetivos es-
tratégicos da RFB (Receita Federal 
do Brasil). 

Essas ações ampliam de certa 
forma a autonomia do Auditor-
-Fiscal, não é?
Inclusive, uma das ações foi nesse 
sentido, tentando focar o objetivo 
institucional que é o de integrar, 
valorizar, motivar e comprometer 
as pessoas. Com a concordância 
do delegado, nós, desde o começo 
de 2011, delegamos competência 
integral para os Auditores-Fiscais. 
Isso é um diferencial. O Auditor 
tem plena autonomia decisória 
para agir de forma isolada sobre 
toda e qualquer matéria de com-

aumento da eficiência
A efetivação de um planejamento estratégico aliada a boas práticas de gestão rendeu, em 2011, 

à Delegacia da Receita Federal do Brasil em Sorocaba (SP), não só melhoria nos processos de 
trabalho, mas o reconhecimento explícito da Administração por meio da 10ª edição do Prêmio 

Schöntag. A iniciativa partiu do chefe do Seort (Serviço de Orientação e Análise Tributária) da Delega-
cia, Auditor-Fiscal Francisco José Branco Pessoa, que implantou novas práticas de gestão e ferramentas 
para a melhoria da qualidade dos serviços prestados ao contribuinte, sem deixar de lado a valorização e 
a autonomia do Auditor-Fiscal. Confira entrevista do Auditor-Fiscal ao jornal Integração sobre o assunto. 
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Francisco José Branco Pessoa - Seort DRF Sorocaba e Prêmio Schöntag 2011
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O aumento da autonomia do Auditor contribuiu  para o  

aumento da eficiência
petência ao serviço, seja qual for a 
faixa de valor. Além disso, ele tam-
bém pratica isoladamente, sem a 
necessidade da concordância da 
chefia, atos de cunho administra-
tivo e processual. Por exemplo, 
todos os atos processuais relativos 
a lavraturas de termos, o encami-
nhamento de memorandos e ofí-
cios, a requisição para desarquiva-
mento de processos.

Há outros pontos a destacar en-
tre as práticas adotadas?
Outro objetivo institucional foi o 
de elevar a percepção de risco e 
a presença fiscal. Uma ação foi 
trazer para o serviço de orientação 
e análise tributária o lançamen-
to das multas isoladas relativas a 
ressarcimento e compensação. Por 
quê? O lançamento dessa multas 
em regra é feito pelas projeções de 
fiscalização. E, muitas vezes, em 
face da carga de trabalho da fisca-
lização e dos objetivos das metas 
da área, esses lançamentos não 
vinham sendo efetivados. Então, 
como já é uma matéria de conhe-
cimento do Auditor que analisou 
o ressarcimento, a compensação, 
esse já faz o lançamento das mul-
tas isoladas que sejam aplicáveis à 
espécie. Esse foi um ganho signifi-
cativo em termos de atribuição e 
de valorização do Auditor-Fiscal 
aqui dentro. Além dessa iniciativa, 
implementamos outra iniciativa 
que foi de selecionar de forma sis-
temática documentos em face de 
uma análise de risco. O que é isso? 
A tentativa de identificação de 
casos de tentativa de fraude por 
parte de empresas. Esses casos 
passaram a ter uma identificação 
sistemática e uma distribuição de 
análise de forma célere, com obje-
tivo de coibir essa prática por par-

te das empresas. Outro objetivo 
institucional que tentamos focar 
foi o de padronizar e simplificar 
normas e procedimento. O que 
nós implementamos aqui? Cria-
mos roteiros de instrução e análise 
processual para tornar mais célere 
e padronizar os critérios de análise 
para determinados tipos de pro-
cesso, bem como implementamos 
notas orientativas para as unida-
des que formalizam os processos, 
de forma que os processos come-
çassem a chegar aqui à projeção 
de orientação e análise e tributária 
já bem instruídos, o que facilitaria 
a atividade de análise. Além disso, 
iniciamos também a criação de 
um banco de dados de despachos 
decisórios classificados por maté-
ria de forma a facilitar o trabalho 
do Auditor na análise dos proces-
sos. Também iniciamos uma ação 
de padronização dos documentos 
produzidos aqui dentro do Seort 
em conformidade com as normas 
já existentes relativas à confecção 
desses documentos. 

Como os Auditores recebe-
ram e contribuíram com essas 
novidades?
A participação, motivação e 
comprometimento dos Auditores 
com essa sistemática de trabalho 
foi sem dúvida fundamental. Na 
minha opinião, as ações foram 
implementadas sempre no senti-
do de valorizá-los e de promover 
uma melhor integração entre eles. 
Isso fez com que todos os Audito-
res contribuíssem muito. Sobre a 
questão do gerenciamento e con-
trole de distribuição e da execução 
do trabalho, imaginou-se que po-
deria ser objeto de rejeição pelo 
fato de imaginar-se que o Auditor 
está sendo controlado. Eu enten-

do que o controle em si pode e 
é benéfico, de forma que, com 
o controle, podemos fazer uma 
mensuração da carga de traba-
lho distribuída. 
Assim, evita-se 
uma carga su-
perior à capaci-
dade de traba-
lho do próprio 
servidor. É uma 
forma de fazer 
uma distribui-
ção mais equâ-
nime de traba-
lho, de maior transparência. E 
quando essa distribuição é equâ-
nime acaba sendo um fator que 
valoriza e motiva o servidor.

E como surgiu a ideia de colocar 
essas práticas no papel e apre-
sentá-las em concurso?
Foi uma feliz coincidência. Não 
tinha conhecimento do que con-
sistia essa premiação [Schöntag]. 
Em julho de 2011, estava me pre-
parando para desenvolver ativida-
de de tutoria dos cursos de admi-
nistração tributária da Esaf (Escola 
de Administração Fazendária), e 
um dos módulos da tutoria era re-
lativo ao planejamento estratégi-
co. No mesmo mês, tive a notícia 
do concurso do prêmio. Naquela 
época, já tinha não só todo o pla-
nejamento das ações implementa-
das, como muitos resultados das 
iniciativas que tínhamos imple-
mentado. A monografia retratou 
pura e simplesmente a realidade 
vivenciada.

Foi uma surpresa para o Sr. ga-
nhar esse prêmio?
Quando encaminhei e decidi 
escrever a monografia eu tinha 
o sentimento de que a iniciati-

va de gestão desenvolvida aqui 
era diferenciada. Então, eu tinha 
efetivamente a confiança de que 
poderia obter sucesso com a 

premiação. Foi 
uma surpresa 
no sentido de 
que a qualida-
de dos trabalhos 
que foram apre-
sentados foi ex-
celente. Fiquei 
bastante feliz 
pela premiação 
em face dos de-

mais o  que fez com que o nos-
so trabalho também seja mais 
valorizado. 

Como fazer para que essas 
práticas se ampliem na Receita 
país afora?
Essas boas práticas de gestão 
não são necessariamente um pri-
vilégio aqui do Seort. Tanto que 
a proposta final do trabalho foi 
de se montar um banco nacional 
de boas práticas de gestão para 
que se possa fazer essa identifi-
cação de boas práticas que se-
jam implementadas em outras 
projeções de orientação e análi-
se tributária pelo país. Atualmen-
te, estou atuando como coorde-
nador operacional de um Grupo 
de Trabalho na 8ª RF [Região 
Fiscal] e uma das ações é fazer o 
mapeamento dessas sistemáticas 
de gerenciamento e controle de 
distribuição do trabalho nas pro-
jeções de orientação e análise 
tributária. Então, hoje estamos 
começando a conhecer aquilo 
que está sendo feito. E, eventual-
mente, com o compartilhamento 
de ideias, pode haver uma utili-
zação dessas práticas por outras 
projeções.

 “A participação, 
motivação e 

comprometimento 
dos Auditores com 

essa sistemática 
foi sem dúvida 
fundamental”

Francisco José Branco Pessoa - Seort DRF Sorocaba e Prêmio Schöntag 2011
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Contra falta de segurança, Auditores 

devolvem armas institucionais nas fronteiras
foram devolvidas 17 armas 
institucionais.

Os integrantes da Direp01, 
que atende a Superintendência 
da 1ª RF - onde também estão 
incluídos os estados do Mato 
Grosso e Tocantins -, atuam na 
atividade de repressão em lo-
calidades de fronteiras com a 
Bolívia e o Paraguai. Por conta 
da participação em ações em 
regiões inóspitas, acabam co-
locando em risco a integridade 
física e a própria vida. “Às vezes 
permanecemos por até 30 dias 
na fronteira atuando em alguma 
operação. E, por isso, necessita-
mos nos sentir seguros”, enfati-
zou o Auditor-Fiscal André Vini-
cius Carrara Fernal.

Sul do País

A equipe de repressão em 
Foz do Iguaçu (PR) também 
aderiu ao protesto e entregou 
as armas à Administração. Para 
o presidente da DS (Delegacia 

Sindical) local, Auditor-Fiscal 
Diego Augusto de Sá, a falta 
de clareza na legislação confe-
rindo o porte de arma irrestrito 
à equipe de repressão significa 
desarmar o Estado e ser leniente 
com o armamento dos bandi-
dos. “Queremos a promulgação 
de legislação específica que trate 
da efetiva natureza e extensão 
do nosso porte de arma”, rei-
vindicou o chefe da Equipe de 
Repressão local, Auditor-Fiscal 
André Ferreira Santos.

As atividades externas de 
repressão na tríplice fronteira lo-
cal também ficaram paradas. A 
ação foi oficializada com mani-
festo entregue pelo secretário de 
Assuntos Jurídicos, Estudos Téc-
nicos e Comunicações da DS/
Foz do Iguaçu aos diretores do 
Sindifisco Nacional, Dagoberto 
Lemos (então adjunto de Defesa 
Profissional) e Carlos Eduardo 
Dieguez (que ocupava a pas-
ta de Relações Intersindicais), 

Auditores-Fiscais que exer-
cem atividades em uni-
dades fronteiriças devol-

veram suas armas institucionais 
à Administração da RFB (Recei-
ta Federal do Brasil) no final do 
ano passado em protesto contra 
a inércia do governo na defini-
ção sobre o porte irrestrito para 
a Classe. O Executivo ainda não 
apresentou uma solução viável 
para a questão, o que tem causa-
do insegurança para a categoria.

A devolução do armamento 
foi articulada pela DEN (Dire-
toria Executiva Nacional), que 
entende o ato como uma forma 
de chamar a atenção do Go-
verno Federal. A ação também 
intenciona sensibilizar a socie-
dade sobre os riscos iminentes 
aos quais os Auditores lotados 
em regiões de fronteiras têm se 
submetido ao exercerem ações 
no combate aos crimes de con-
trabando e descaminho e tráfico 
internacional de drogas, armas e 

munições. 
Os servidores da Direp01 

(Divisão de Repressão ao Con-
trabando e Descaminho da 1ª RF 
-Região Fiscal) lotados em Brasí-
lia (DF), Goiânia (GO) e Campo 
Grande (MS) foram os primeiros 
a responder ao chamamento do 
Sindifisco Nacional. Além de de-
volver as armas, o grupo anun-
ciou a suspensão das atividades 
externas de repressão até que os 
empecilhos legais para o porte 
irrestrito sejam sanados.

No manifesto entregue pe-
los servidores ao chefe da Divi-
são de Repressão local, Auditor-
-Fiscal Elnir Manrieue, o grupo 
explicou que a atitude representa 
uma resposta à insegurança jurí-
dica quanto ao porte de arma e 
a consequente falta de proteção 
pessoal. Os servidores também 
suspenderam a participação em 
treinamentos para aperfeiçoa-
mento técnico e nas atividades 
externas de repressão.  Ao todo, 
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Contra falta de segurança, Auditores 

devolvem armas institucionais nas fronteiras
na PIA (Ponte Internacional da 
Amizade), onde foi realizada a 
manifestação.

“A arma para o Auditor é 
vital. A categoria necessita de 
aparato de segurança que seja 
condizente com os riscos aos 
quais se expõe todos os dias”, 
ressaltou Dagoberto Lemos, du-
rante o ato. 

“Estamos às vésperas de se-
diar grandes eventos, que preci-
sarão de atenção redobrada nas 
fronteiras. Defendemos não só o 
porte de arma integral, mas que 
se equipe minimamente quem 
trabalha nas fronteiras, com 
coletes adequados e armas de 
porte para fazer frente ao árduo 
e perigoso trabalho exercido pe-
las equipes de repressão nesses 
locais”, completou Dieguez, lem-
brando que o Sindicato apoia 
a suspensão dos trabalhos com 
a intenção de preservar o bem 
maior que são as vidas das pes-
soas envolvidas na repressão.

No mesmo dia, o único 
Auditor-Fiscal que utilizava arma 
institucional na 8ª RF (Região 
Fiscal) entregou sua arma, se-
guindo o exemplo dos Auditores 
de Foz e da capital federal. Ins-
trutor de armamento e tiro da 
RFB, Alan Towersey justificou 
sua atitude alertando que “não 
adianta ter uma arma institucio-
nal durante o trabalho e ter que 
ir desarmado para casa, que é 
quando acontece a maioria dos 
atentados contra o Auditor”.

Repercussão 

A ação dos Auditores-Fis-
cais, com a entrega das armas 
e a suspensão das atividades 
externas, surtiu efeito. De ime-
diato, ganhou as manchetes dos 
principais jornais e de emissoras 
de TV e de rádio do país. Poste-
riormente, o presidente do Sin-
difisco Nacional, Pedro Delarue, 
foi convidado pelo subsecretário 
de Aduana e Relações Interna-
cionais da RFB, Ernani Argolo 
Checcucci Filho, para tratar do 
assunto. 

Em Foz, o ato foi registra-
do pelas emissoras de televisão 
Globo, SBT e Record, além da 
Rádio Cultura. A Agência Brasil 
também destacou o ato promovi-
do pelos Auditores com o apoio 
da DEN, e ainda reproduziu a 
defesa do 2º vice-presidente da 
entidade, Sérgio Aurélio Velozo 
Diniz, em relação ao ato de en-
trega das armas institucionais à 
Administração local.

“Eles [os Auditores] só po-
dem, segundo a legislação, usar 
armas institucionais nos locais 
de trabalho, que é onde estão 
mais seguros. O governo precisa 
entender que o risco de morte 
deles começa quando saem do 
trabalho. O crime organizado é 
esperto, vingativo e sabe quan-
do e como agir, portanto, não é 
justa essa insegurança”, disse o 
sindicalista.

Outros veículos, como o 

Globo Notícias e a CBN Notícias 
de Foz do Iguaçu também desta-
caram a manifestação. 

Insegurança

O Sindifisco Nacional tem 
insistentemente chamado a 
atenção da Administração da 
Receita Federal do Brasil e de 
autoridades governamentais so-
bre a necessidade urgente de po-
sicionamento quanto ao uso da 
arma de fogo no âmbito da RFB. 

Nesse sentido, a entidade 
insiste na edição urgente de uma 
MP (Medida Provisória) que pa-
cifique a questão do porte para 
que os Auditores possam traba-
lhar com o mínimo de segurança 
em regiões fronteiriças. 

É importante lembrar que 
o Brasil faz fronteira com dez 
países da América do Sul, pos-
suindo quase 17 mil quilôme-
tros de limites geográficos. O 
combate a práticas criminosas 
como o tráfico de drogas ilíci-
tas, de entorpecentes e de armas 

passa, necessariamente, pela 
ação fiscalizadora da Aduana 
em conjunto com os demais ór-
gãos de repressão previstos na 
Constituição.  

Enquanto a Administração 
da Receita não apresentar uma 
solução à questão, a falta do por-
te de armas continuará por gerar 
um sentimento de insegurança 
entre os Auditores, expondo a 
categoria e demais servidores 
do órgão desnecessariamente a 
situações de risco de vida.

Por isso, a DEN orientou os 
Auditores-Fiscais de todo o país, 
que exercem suas atividades em 
unidades que necessitam do uso 
da arma de fogo, a devolverem 
suas armas institucionais como 
forma de protesto. A orientação 
foi seguida por grande parte da 
categoria, que se mostrou cons-
ciente da frágil situação em que 
se encontra e decidiu manifestar 
sua indignação não só devolven-
do as armas como também sus-
pendendo atividades externas. 

Os Auditores da Direp01 foram os primeiros a devolver as armas e a 
suspender as atividades externas de repressão até que os empeci-
lhos legais para o porte irrestrito sejam sanados

Munições e armas devolvidas, uma resposta à insegurança jurídica 
quanto ao porte de arma e a consequente falta de proteção pessoal
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Ação de imunidade tributária de sociedade de economia mista 

ganha repercussão geral

O STF (Supremo Tribunal 
Federal) declarou, em 9 
de dezembro de 2011, a 

repercussão geral da matéria tra-
tada no RE (Recurso Extraordi-
nário) 600.867, em recurso inter-
posto pela Sabesp (Companhia 
de Saneamento Básico do Esta-
do de São Paulo) em oposição a 
ação de execução fiscal a fim de 
obstar prosseguimento da ação 
executiva sob o fundamento de 
que a empresa tem imunidade tri-
butária e, assim, não possui obri-
gação de pagar o IPTU (Imposto 
Predial e Territorial Urbano) exigi-
do pela prefeitura de Ubatuba/SP. 

O tribunal entendeu que o 
questionamento apresentado não 
se aplica restritivamente às par-
tes, isto é, no caso, há relevância 
jurídica, política, social e econô-
mica justificadora de repercussão. 
Assim, a decisão a ser proferida 
no Recurso fornecerá às demais 
instâncias diretivas para que jul-
guem os casos idênticos a esse 
nos mesmos moldes do entendi-
mento do Supremo. 

Na ação, a Sabesp argu-
menta que as atividades desem-
penhadas pela empresa devem 
ser consideradas como de serviço 

público, uma vez que não há ob-
jetivo de obter lucro. Nesse sen-
tido, a Companhia defende que 
a responsabilidade subsidiária 
imposta ao Poder Público que a 
criou – o Governo do Estado de 
São Paulo – justificaria o direito 
à garantia constitucional de imu-
nidade tributária, tal como ocorre 
com a  ECT (Empresa de Cor-
reios e Telégrafos) e com a Infrae-
ro (Empresa Brasileira de Infraes-
trutura Aeroportuária). 

A questão é polêmica, inclu-
sive por conta da natureza jurí-
dica de sociedade de economia 
mista, como bem ressaltou o mi-
nistro Relator Joaquim Barbosa. 
Isso porque suscita dúvida acerca 
da possibilidade de extensão da 
imunidade, uma vez que a dou-
trina e a jurisprudência possuem 
entendimento pacificado no sen-
tido de que empresas com esta 
natureza visariam o lucro, e a 
Constituição Federal, em seu art. 
150, § 2º, ao descrever as limita-
ções ao poder de tributar, conce-
deu imunidade recíproca entre 
a União, os Estados, o Distrito 
Federal e os Municípios, inclusi-
ve suas respectivas autarquias e 
fundações no que se refere ao pa-

trimônio, à renda e aos serviços, 
vinculados a suas finalidades es-
senciais ou às delas decorrentes, 
não se vislumbrando, então, que 
sociedades de economia mista 
usufruíssem dessa garantia.  

Assim, o STF analisará se, 
muito embora a Sabesp tenha 
mencionada natureza jurídica, 
suas atividades são verdadeira-
mente de cunho público e se isso, 
por si só, ou combinado a outros 
fatores, seria suficiente para o 
gozo de imunidade tributária.

Em recentes decisões, a 
Corte se posicionou no sentido 
de que a Magna Carta alcança 
quem “preste inequívoco serviço 
público”. De acordo com o Tribu-
nal, “mesmo que a atividade de-
senvolvida seja remunerada por 
tarifa, isoladamente, não desca-
racteriza a regra imunizante.”

Em um de seus julgados, o 
STF defende que, além de outros 
requisitos constitucionais e legais, 
a imunidade tributária recíproca 
é concedida apenas às empresas 
públicas “que prestem inequívoco 
serviço público, desde que, entre 
outros requisitos constitucionais 
e legais não distribuam lucros ou 
resultados direta ou indiretamen-
te a particulares, ou tenham por 
objetivo principal conceder acrés-
cimo patrimonial ao pode públi-
co (ausência de capacidade con-
tributiva) e não desempenhem 
atividade econômica, de modo a 
conferir vantagem não extensível 
às empresas privadas (livre inicia-
tiva e concorrência).” 

Ou seja, ao que se indica, há 
forte possibilidade de a limitação 
tributária ser estendida à Sabesp 
e, por conseguinte, às demais so-
ciedades de economia mista que 
porventura a pleiteiam, caso o 
STF entenda pela a presença das 
características acima descritas. 
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No Dia do Aposentado, DEN reafirma

Por isso, a DEN aproveitou 
a celebração do Dia Nacional 
dos Aposentados para reafir-
mar o seu compromisso com a 
aprovação das PEC (Proposta 
de Emendas à Constituição) 
555/06, que extingue gradati-
vamente as cobranças da con-
tribuição previdenciária de apo-
sentados e pensionistas; 270/08, 
que trata da aposentadoria por 
invalidez; e 36/08, que trata do 

luta por aprovação de PEC

No último dia 24, o país 
celebrou o Dia do Apo-
sentado. A homenagem 

a esses brasileiros que dedicaram 
suas vidas ao desenvolvimento 
do Brasil marca também a data 
de criação da Previdência Social, 
que este ano completou 89 anos.

Para a DEN (Diretoria Exe-
cutiva Nacional), ter 8.356 filiados 
aposentados é motivo de muito 
orgulho. A participação ativa des-
ses trabalhadores - que deixaram 
a atuação na RFB (Receita Fede-
ral do Brasil), mas não abriram 
mão de ser Auditores-Fiscais - tem 
sido vital na obtenção das vitórias 
almejadas pela Classe. Foi assim 
na conquista do subsídio, na unifi-
cação da representação sindical e 
em tantas outras vitórias.

É também graças aos apo-
sentados que o Sindifisco Nacio-
nal é o maior sindicato do setor 
público de toda a América Latina. 
Diante de tanta dedicação, a DEN 
tem como uma de suas principais 
tarefas a defesa dos interesses di-
retos dos aposentados.

PEC 555

A PEC 555/06 foi proposta pelo ex-deputado Carlos Mota (PSB/MG). O texto revogava o artigo 4º da Emenda Constitucional 41 e pro-
punha a eliminação total da cobrança da contribuição previdenciária de aposentados e pensionistas do serviço público, que passaram a essa 
condição até 2003. Além disso, determinava a retroação dos efeitos da revogação a 1º de janeiro de 2004. Em julho de 2010, foi aprovado 
em comissão o substitutivo apresentado pelo deputado Arnaldo Faria de Sá (PTB/SP). O novo texto propõe que aposentados e pensionistas ao 
completarem 61 anos passem a pagar 80% da contribuição. Esse índice será 20% menor a cada ano, até chegar à isenção completa aos 65 anos.

PEC 270/08

A PEC 270/08, de autoria da deputada Andreia Zito (PSDB/RJ), tem como objetivo garantir que o servidor que se aposentar por invalidez 
permanente perceba proventos integrais e tenha paridade com os trabalhadores da ativa, no caso de a incapacidade decorrer de acidente em 
serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável. A proposta foi aprovada em primeiro turno no dia 14 de dezembro 
de 2011 durante sessão extraordinária da Câmara dos Deputados. Para possibilitar a aprovação, foi alterado o texto no trecho relacionado à 
retroatividade. Dessa forma, os benefícios previstos na proposta devem atender as aposentadorias, e as pensões delas decorrentes, concedidas 
a partir de 1º de janeiro de 2004, após revisão dos processos. Os efeitos financeiros passarão a valer a partir da data de promulgação da PEC.

PEC 36

A PEC 36/08 foi proposta pelo senado Paulo Paim (PT/RS), visando a estender o direito à paridade às pensões que se derivarem dos proventos 
dos servidores já aposentados ou com direito à aposentadoria quando da edição da EC 41, ou seja, em 31 de dezembro de 2003. A CCJ (Comis-
são de Constituição e Justiça) do Senado aprovou, no dia 3 dezembro de 2008, o substitutivo apresentado pelo senador Expedito Júnior (PR/RO). 

direito à paridade às pensões 
que se derivarem dos proventos 
dos servidores já aposentados 
ou com direito à aposentadoria 
na data da promulgação da EC 
(Emenda Constitucional) 41, 
ou seja, em 31 de dezembro de 
2003 (ver quadro).

A DEN não vai permitir que 
os anos e anos de dedicação ao 
serviço público sejam esquecidos 
pelo governo. Pelo contrário. O 

Sindifisco vai lutar para que os 
anos de esforço sejam valorizados 
e reconhecidos concretamente. 

Quando todos esses pleitos 
se tornarem realidade, os aposen-
tados poderão comemorar ple-
namente o dia reservado a eles. 
Enquanto isso não acontece, a 
DEN se inspira no exemplo des-
ses mais de oito mil filiados para 
seguir em frente na luta. Parabéns 
a todos vocês!!! 

Encontro de Aposentados e Pensionistas realizado em agosto, 
no Senado. O Sindifisco tem como uma de suas principais ta-
refas a defesa dos direitos dos aposentados.
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Prejuízos com incêndio em recinto alfandegado podem

ultrapassar r$ 50 milhões
ficam suspensos até o desemba-
raço aduaneiro. 

De acordo com a Assesso-
ria de Imprensa da Superinten-
dência da 7ª RF (Região Fiscal), 
que abrange a área do Rio de 
Janeiro, a Receita vai formar 
uma comissão de vistoria para 
apurar os prejuízos do incêndio. 
Essa mesma comissão também 
vai identificar o responsável tri-
butário, que ficará encarregado 
de ressarcir a Receita Federal do 
valor que deveria ser arrecadado 
com o tributo das mercadorias. 
Os integrantes da comissão vão 
fazer um levantamento da natu-
reza dos produtos, bem como da 
quantidade e do valor aduaneiro 
- que inclui o frete, o seguro e o 
valor da mercadoria. 

Antes de serem armazena-
das no recinto alfandegado, as 
mercadorias são registradas nos 
sistemas da Receita. Isso deve 
facilitar o processo de apuração 
pela comissão do órgão.  No 
entanto, os trabalhos de levan-
tamento da comissão só vão ser 
iniciados após a conclusão da 
perícia dos órgãos competentes.

O delegado da DRF (Dele-
gacia da Receita Federal do Bra-
sil) Nova Iguaçu, Auditor-Fiscal 
Carlos Alberto do Amaral, este-
ve no local após o incêndio. Na 
ocasião, ele informou à equipe 
de reportagem do Integração 
que a empresa que administra o 
galpão havia registrado boletim 
de ocorrência na Polícia Civil. A 
investigação do caso deve contar 
ainda com a ajuda da Polícia Fe-
deral e do Ministério Público. As 
imagens do circuito interno de 
segurança do depósito também 
serão utilizadas para colaborar 
com a apuração das causas do 
incêndio.

plásticos - estavam em regime de 
entreposto aduaneiro e aguarda-
vam a declaração de importação 
e o pagamento dos tributos à 
Receita. Os outros 10% da mer-
cadoria atingida estavam sob 
regime comum de importação, 
e eram produtos considerados 
impróprios para o consumo – 
como enlatados – e lâmpadas, 
entre outros.

Como é de conhecimento 
dos Auditores-Fiscais, no regime 
de entreposto, chamado de por-
to seco, os importadores podem 
deixar a carga estocada à espera 
de documentação e ir retirando 
o material aos poucos, num pra-
zo de um ano que pode ser reno-
vado por igual período. A cada 
retirada, o importador paga tri-
butos à Receita Federal.

Já no regime comum, o 
porto seco recebe a mercadoria 
por transferência, vinda dos por-
tos, aeroportos e de pontos de 
fronteiras. Nesse caso, o prazo 
de permanência das mercado-
rias é de 90 dias e os tributos 

A RFB (Receita Federal 
do Brasil) calcula que o 
incêndio que atingiu um 

galpão do órgão no Porto Seco 
em Belford Roxo, na Baixada 
Fluminense (RJ), na noite de 16 
de janeiro, acarretará um preju-
ízo de 30 milhões de dólares, o 
equivalente a mais de R$ 50 mi-
lhões. O porto fica perto da Via 
Dutra, a principal ligação entre o 
Rio de Janeiro e São Paulo. Ne-
nhuma pessoa ficou ferida pelo 
fogo que também não atingiu 
as residências localizadas nas 
proximidades.

O local funcionava como re-
cinto alfandegado em um depó-
sito particular da empresa TMM 
(Porto Seco Nova Iguaçu), esta-
ção aduaneira permissionária da 
Receita.

O fogo atingiu parte do de-
pósito e acabou destruindo com-
pletamente o recinto alfandega-
do. O órgão estima que 90% da 
carga destruída - tecidos, pro-
dutos de informática, eletroele-
trônicos, cosméticos e materiais 
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Entenda o caso 

O incêndio teve início por 
volta das 21h do dia 16 de ja-
neiro e, em poucos minutos, 
atingiu todo o depósito. Mais de 
20 viaturas do Corpo de Bom-
beiros foram deslocadas para 
conter as chamas, que se alas-
traram rapidamente. Apesar da 
grande proporção, não houve 
vítimas. 

Informações preliminares 
de vigias que estavam de plan-
tão no momento do incêndio 
apontam que o fogo pode ter 
sido provocado por uma sobre-
carga na rede de distribuição de 
energia local, seguida de curto-
-circuito. As chamas do incên-
dio que atingiram o depósito 
foram mostradas ao vivo pelo 
jornal “Bom Dia Brasil”, da TV 
Globo. Quase dois dias após o 
início do incêndio os bombeiros 

ainda continuavam no depósito 
para conter possíveis novos fo-
cos de incêndio no local.

Em nota divulgada em sua 
página na Internet, a empresa 
TMM informa que as merca-
dorias atingidas pelo incên-
dio estavam 100% seguradas. 
“Como fiel depositária de bens 
de terceiros, em processo de li-
beração aduaneira, a TMM atua 
sob as mais rígidas e modernas 
condições de segurança em ar-
mazenamento, atendendo às 
exigências do Corpo de Bom-
beiros, o que é comprovado por 
certificados”, afirma. 

Em outro trecho do docu-
mento, a empresa afirma ser 
“a primeira Estação Aduaneira 
Interior no Estado do Rio de Ja-
neiro. A empresa está no mer-
cado há 12 anos e nunca teve 
quaisquer problemas com as 
mercadorias”.

Salarial
Campanha

Fique informado.

www.sindifisconacional .com.br

Acesse e acompanhe
todas as notícias.
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Proteção à sociedade por meio do 

combate ao contrabando
cional de Brasília. Para se ter uma 
ideia da grandeza desse volume, 
se fossem enfileirados, esses ci-
garros formariam uma linha equi-
valente a quatro vezes o tamanho 
do raio da terra.

“Um dos objetivos dos mu-
tirões realizados pela Receita é 
esvaziar os depósitos onde as 
mercadorias ficam armazenadas, 
uma vez que grande parte des-
ses produtos é prejudicial à saú-
de. A intenção também é alertar 
a população sobre os perigos 
de comprar e consumir produ-
tos piratas”, explica o inspetor 
da Alfândega na capital federal, 
Auditor-Fiscal Wagner Wilson de 
Castro.

Sustentabilidade e 
Saúde

As apreensões, muitas ve-
zes, também resultam em ações 
importantes em prol da saúde e 
do meio ambiente. O resíduo dos 

maços de cigarros, por exemplo, 
foi reaproveitado como matéria-
-prima na fabricação de adubo 
para uso em hortas comunitárias 
na cidade de Cristalina (GO), a 
131 km do DF. 

Em junho do ano passado, 
uma fazenda do ramo do agro-
negócio, também em Cristalina, 
recebeu o equivalente a três car-
retas com esse tipo de produto. 
Todo o volume, resultado do VII 
Mutirão, foi triturado e transfor-
mado em adubo. 

O inspetor Wagner Wilson 
destaca que nos locais onde fo-
ram utilizados os adubos feitos 
com os resíduos dos cigarros 
apreendidos notou-se uma consi-
derável diminuição da incidência 
de pragas, como o pulgão. “Ou-
tra vantagem é que esse adubo 
não contamina as plantas”, com-
pleta o Auditor-Fiscal.

As operações de combate 
à pirataria contribuem não só 

a RFB que, mesmo com quadro 
insuficiente, tem aumentado 
consideravelmente o número de 
apreensão de mercadorias origi-
nárias de crimes de contrabando, 
descaminho ou falsificação.

Os produtos destruídos no 
VIII Mutirão somam R$ 246 
milhões.

Somente em Brasília, foram 
descartados dois milhões de có-
pias piratas de CD e DVD. Além 
disso, a capital descartou na ope-
ração no início de dezembro 600 
mil óculos; 28 mil relógios; 3.700 
quilos de maquiagem; e 3.500 
pendrives. Essa foi a maior des-
truição de produtos piratas da 
história do Distrito Federal. 

A quantidade de mercado-
rias ilegais que os contrabandistas 
tentam introduzir no país anual-
mente é surpreendente, sendo o 
cigarro “pirata” o produto mais 
comum, vindo principalmente do 
sul do Mato Grosso do Sul, região 
fronteiriça com o Paraguai.

Somente nos últimos seis 
meses, o órgão apreendeu em 
Campo Grande (MS) mais de 13 
milhões de maços de cigarros, 
todos originários do Paraguai. O 
volume ficou retido no depósito 
Alfândega do Aeroporto Interna-

A RFB (Receita Federal do 
Brasil) voltou a bater re-
corde em destruição de 

produtos ilegais no ano passa-
do. O VIII Mutirão Nacional de 
Destruição de Mercadorias Apre-
endidas descartou cinco mil e 
duzentas toneladas de produtos 
contrabandeados. A operação 
símbolo do sucesso da fiscali-
zação foi realizada no dia 2 de 
dezembro, um dia antes do “Dia 
Nacional de Combate à Pirataria 
e à Biopirataria”, e contou com 
a participação de unidades de 
várias RF (Regiões Fiscais) do 
órgão.

Ao todo, foram destruídos 
CD e DVD piratas, bebidas, cos-
méticos, preservativos, medica-
mentos e alimentos impróprios 
para consumo ou utilização, pro-
dutos falsificados (brinquedos, 
pilhas, isqueiros, relógios, agro-
tóxicos), químicos e outros con-
denados por não atenderem nor-
mas da vigilância sanitária ou de 
defesa agropecuária nacionais. 

Todo o material é originário 
das apreensões realizadas pelos 
Auditores-Fiscais por todo o ter-
ritório brasileiro ao longo do ano 
de 2011. O volume foi conside-
rado um recorde histórico para 
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Proteção à sociedade por meio do 

combate ao contrabando
na transformação do ilícito em 
ações de importância social, mas 
também na prevenção de diver-
sos males à sociedade. 

“Ao eliminarem os cigar-
ros piratas, os Auditores estão 
defendendo não somente o as-
pecto econômico, mas também 
a saúde da população”, afirma 
Ricardo Martins, pneumologista 
do HUB (Hospital Universitário 
de Brasília).

O médico revela que o ci-
garro pirata pode ser ainda mais 
prejudicial para o consumidor 
do que no aspecto comercial. “O 
cigarro é responsável por 30% 
dos malefícios na área de saúde, 
provocando câncer de pulmão, 
doenças pulmonares e cardio-
vasculares, entre outras. Se o 
cigarro regular, com toda avalia-
ção existente, já gera problemas, 
o que esperar de cigarros como 
esses apreendidos pela Recei-
ta, que não passam por qual-
quer tipo de controle?”, alerta o 
profissional. 

De acordo com o pneumo-
logista, não é possível saber ao 
certo quais são os componentes 
utilizados no cigarro pirata. No 
entanto, há relatos de que os 
fabricantes utilizam substâncias 
conservantes como o formol, 
para acelerar o processo de fa-
bricação desses produtos. De 
acordo com o Inca (Instituto Na-
cional do Câncer), o formol é um 
composto tóxico que, quando 
inalado, dependendo do nível 
de concentração, pode provocar 
dores de cabeça, vômitos, perda 
de consciência e até morte por 
falência respiratória.

Audiovisual

Além de causarem prejuí-
zos aos cofres públicos e à saúde 

da população, o contrabando 
de produtos piratas combatido 
diuturnamente pelos Auditores-
-Fiscais da RFB também afeta 
negativamente outros setores, 
como o do audiovisual. 

A cantora e compositora 
Margareth Menezes revela que 
já perdeu as contas de quan-
tas vezes viu suas obras (CD e 
DVD) serem vendidas de forma 
ilícita. “Tem gente que grava os 
shows e vende os vídeos com 
péssima qualidade. E, normal-
mente, são os menos favoreci-
dos economicamente que com-
pram”. Para ela, o trabalho dos 
Auditores-Fiscais tem sido fun-
damental no combate à venda 
desses produtos ilegais. “Essa 
ação é muito importante. Eles 
[os Auditores] têm que marcar 
em cima mesmo. É preciso con-
ter não somente quem revende, 
mas também os que produzem 
essas mercadorias piratas”, de-
fende a cantora baiana.

A artista falou com a re-
portagem do Integração du-
rante ato realizado na Câmara 
dos Deputados pela aprovação 
de proposta que concede imu-
nidade tributária a CD e DVD 
com obras musicais de autores 
brasileiros, a chamada PEC da 
Música.

O vocalista da Plebe Rude, 
banda brasiliense de rock na-
cional de grande sucesso nos 
anos 80, também defende a re-
dução do valor final desses pro-
dutos para combater o que ele 
considera ser resultado de uma 
grande máfia. “Eu não compro 
produto pirata, isso já é uma 
questão filosófica. No entanto, 
existe uma máfia muito grande 
por trás disso. Os produtos são 
mal feitos, mas, mesmo assim, 

o consumidor vai lá e compra 
por ser barato”, explica Phili-
ppe Seabra. 

Dados da Receita Federal 
mostram que o governo deixa 
de arrecadar R$ 2 bilhões por 
ano devido à pirataria. Essa 
quantia seria suficiente para 
construir cerca de 35 mil casas 
populares. 

Outras localidades

A 7ª RF, que compreende 
os estados do Rio de Janeiro e 
Espírito Santo, também parti-
cipou da operação destruindo 
mercadorias em suas unidades.

A Alfândega do Porto do 
Rio de Janeiro, por exemplo, 
descartou aproximadamente 
30 toneladas de produtos pira-
tas, como bolsas, óculos e re-
lógios. O material é procedente 
da China e foi apreendido nos 
últimos seis meses.

Já a Alfândega do Porto 
de Vitória descartou, somente 
em 2011, mercadorias em va-
lor superior a R$ 26 milhões, 
todas oriundas de apreensões 
e abandono, impróprias para 
consumo. São máquinas caça-
-níqueis, substâncias químicas, 
bebidas, relógios, bolsas e ou-
tros produtos.

Na Alfândega do Porto de 
Itaguaí, foram trituradas 17 to-
neladas de produtos piratas, e 
no Depósito da Receita Federal 
no Rio foram destruídas 1.177 
MPE (Máquinas Eletrônicas 
Programadas) – caça-níqueis e 
máquinas de vídeo-bingo.

A participação da Alfânde-
ga do Aeroporto Internacional 
do Rio de Janeiro (Galeão) no 
Mutirão resultou na destruição 
de 37 toneladas de produtos 
químicos e piratas.

Auditor-Fiscal Wagner Wilson 
de Castro, inspetor da Alfân-
dega do Aeroporto de brasília: 
“A iniciativa também alerta a 
população sobre os perigos de 
comprar e consumir produtos 
piratas”

ricardo Martins, pneumologis-
ta: “Ao eliminarem os cigarros 
piratas, os Auditores estão de-
fendendo não somente o as-
pecto econômico, mas também 
a saúde da população”

Margareth Menezes, cantora: 
o trabalho dos Auditores-
-Fiscais têm sido fundamental 
no combate à venda de CD e 
DVD ilegais
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Prazos
Em 15 de fevereiro vence o prazo para as DS (Delegacias Sindi-

cais) enviarem, via Correios ao Sindifisco Nacional, as demonstrações 
contábeis exercício 2011. E em 6 de fevereiro vence o prazo para o 
envio ao Sindicato, por meio de CD-Rom ou para o e-mail dirf2012@
sindifisconacional.org.br, dos dados da DIRF (Declaração de Imposto 
de Renda Pessoa Física)/2012, a ser preenchida utilizando o Programa 
Gerador Dirf/2012, disponível em www.receita.fazenda.gov.br.

Campanha Salarial II
Representantes das entidades da campanha conjunta discutiram 

estratégias de comunicação no final da segunda quinzena de janeiro 
no Sindifisco Nacional, em Brasília (DF). Eles analisaram orçamentos 
para a campanha de mídia que deve ser iniciada em março, assistiram 
a vídeos e começaram a esboçar as peças para televisão e outros veícu-
los de divulgação. Pelo Sindifisco Nacional, participaram o presidente 
Pedro Delarue, e o secretário geral, Ayrton Eduardo de Castro Bastos. 

Conselho
Os membros do CFN (Con-

selho Fiscal Nacional) definiram, 
durante reunião realizada no dia 
10 de janeiro, o nome do presi-
dente para o biênio 2012/2013. 
Foi eleito o membro titular João 
Cunha da Silva. Após a escolha, 
foi feita uma breve exposição, pe-
los conselheiros que entregavam 
o cargo, a respeito da prestação 
de contas, do plano de aplicação 
de recursos, das diretrizes econô-
micas e financeiras, da consolida-
ção dos balanços das Delegacias 
Sindicais, entre outros. 

Saúde
Em 6 de janeiro, o Unafisco Saúde depositou, nas contas-correntes 

dos associados ao Plano, o auxílio-saúde referente a dezembro/11. Fa-
zem jus ao auxílio-saúde os Auditores-Fiscais titulares ativos e aposenta-
dos, pensionistas, cônjuges ou companheiros, filhos e enteados com até 
24 anos. Para estes últimos, após os 21 anos, o Ministério da Fazenda 
exige comprovação de matrícula em instituição de ensino superior.

Campanha Salarial 
A possibilidade de uma gre-

ve geral dos trabalhadores do 
setor público foi anunciada pelo 
Valor Econômico no dia 12 de ja-
neiro. A publicação ouviu o pre-
sidente do Sindifisco Nacional e 
do Fonacate (Fórum Nacional 
Permanente de Carreiras Típicas 
do Estado). Pedro Delarue desta-
cou que os Auditores-Fiscais da 
RFB estão mobilizados em prol 
do reajuste salarial. A presidente 
Dilma Rousseff reafirma que as 
futuras negociações não contem-
plarão novos reajustes. 

PL 1992
O ministro da Previdência Social, Garibaldi Alves, acredita que o 

PL (Projeto de Lei) 1992/07, que cria a previdência complementar dos 
servidores públicos, será votado na Câmara dos Deputados em março. 
Diante disso, a DEN (Diretoria Executiva Nacional) programou, para 
o dia 7 de fevereiro, quando do reinício dos trabalhos legislativos na-
quela Casa, uma mobilização do Sindicato em torno da rejeição do PL 
1992. O trabalho parlamentar prosseguirá até o dia 9.

programa de 
integração e
valorização

Participe das enquetes e pesquisas 
do Sindifisco Nacional.

ProjetoPesquisar

Sua opinião é 
fundamental para nós.


