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Criado para informar à 
Classe dos assuntos de interes-
se, o jornal Integração chegará 
em breve à casa dos filiados com 
uma nova roupagem. A mudan-
ça ocorre três anos e oito meses 
após a circulação do primeiro 
modelo desenvolvido ainda na 
época do Unafisco Sindical. O 
novo conceito reformula o pro-
jeto gráfico da publicação e vai 
proporcionar uma leitura mais 

“Acredito que as discussões neste congresso serão mais 
equilibradas e técnicas”

Em reunião com a DEN (Dire-
toria Executiva Nacional), no final 
de abril, o coordenador da Coana 
(Coordenação-Geral de Administra-
ção Aduaneira), Auditor-Fiscal Dá-
rio da Silva Brayner Filho, reconhe-
ceu o problema de deficit de pessoal 
nas unidades da Receita Federal do 
Brasil e se comprometeu a averiguar 
a possibilidade de deslocar servido-
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Cláudio Damasceno
Coordenador–geral da Comissão Organizadora do Conaf 2012

A inclusão dos Auditores-Fis-
cais na matéria que prevê a fixa-
ção dos subsídios das carreiras da 
Advocacia-Geral da União e das 
Procuradorias dos Estados e do Dis-
trito Federal em 90,25% do subsídio 
mensal fixado para os ministros do 
STF (Supremo Tribunal Federal) – 
PEC (Proposta de Emenda à Cons-
tituição) 443/09 -, continua sendo 
objeto de intenso trabalho do Sin-
difisco Nacional dentro e fora do 
Congresso Nacional. 

leve e atraente. Com isso, a 
DEN (Diretoria Executiva Na-
cional) do Sindifisco Nacional 
espera garantir uma interação 
ainda maior entre seus leitores, 
o Sindicato e os temas trata-
dos nas páginas do periódico,                
assim como incentivar a Classe 
a participar das diversas ações 
da entidade.

res para o Porto de Paranaguá (PR), 
ponto inicial da pauta do encontro. 
Na ocasião, também foi discutida 
a necessidade da abertura de um 
novo concurso com vagas suficien-
tes para suprir as necessidades do 
órgão, ressaltando o número de 
aposentadorias efetivadas todos os 
anos.
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Integração

Coordenador da Coana reconhece falta de pessoal DEN em Ação

“Integração” vai ganhar novo 
layout a partir do próximo mês
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Este número do Integração 
marca o fim de um ciclo 
iniciado em 2008, com o 

lançamento da publicação. Du-
rante esses três anos, as páginas 
da publicação aproximaram dos 
leitores personalidades de inte-
resse da Classe; desvendaram 
atividades desenvolvidas pelos 
Auditores-Fiscais nas mais dife-
rentes ações; esclareceram ma-
térias de complexidade técnica; 
e noticiaram as mudanças e as 
lutas da categoria, como o pro-
cesso de unificação do ex-Una-
fisco e da ex-Fenafisp e a mobi-
lização vitoriosa em favor do fim 
da Contribuição Previdenciária 
de aposentados e pensionistas, 
a PEC (Proposta de Emenda à 
Constituição) 555/06.

A trajetória desta publicação 
está descrita com mais detalhes 
na matéria principal desta edi-
ção. Nas duas páginas centrais, 
são relembrados alguns dos me-
lhores momentos do Integração. 

Novidades e

Vale a pena conferir!
A partir do próximo núme-

ro, a publicação vai ganhar uma 
nova roupagem: mais moderna 
e leve, com maior flexibilidade 
para a abordagem dos assun-
tos de interesse dos Auditores-
-Fiscais. A força e a pertinência 
do conteúdo do Integração não 
mudam, mas o formato vai ficar 
mais rico, com informações dis-
postas de maneira que a leitura 
seja mais fácil e com mais ele-
mentos gráficos para auxiliar a 
apreensão do conteúdo. 

Esta edição, no entanto, 
não se resume a uma retrospecti-
va do Integração. Na página 12, 
há um texto importante sobre as 
gestões que estão sendo realiza-
das pela DEN (Diretoria Execu-
tiva Nacional) para pressionar 
a Administração no sentido dar 
uma solução adequada ao pro-
blema da deficiência de pessoal 
na RFB (Receita Federal do Bra-
sil), notadamente na Aduana. 

Além disso, a publicação 
destaca a retomada do projeto 
“Jurídico Atuante” neste ano e 
os planos da Diretoria de As-
suntos Jurídicos para ampliar 
ainda mais a abrangência do 
programa. Também neste nú-
mero, Cláudio Damasceno, 
atual coordenador da Comis-
são Organizadora do Conaf 
(Congresso Nacional dos Au-
ditores-Fiscais da Receita Fe-
deral do Brasil), fala com o In-
tegração sobre os preparativos 
e as novidades para o evento 
deste ano. 

Por fim, na seção Auditor 
em Foco, o trabalho realizado 
pelos Auditores-Fiscais no com-
bate ao tráfico de drogas nas 
fronteiras do país e, na seção 
Idaap, I Encontro de Direto-
res de Aposentadorias das DS 
(Delegacias Sindicais) com a 
Diretoria de Assuntos de Apo-
sentadoria e Pensões da DEN, 
realizado em São Paulo.

Mudanças à vista

“A força e a 
pertinência do 
conteúdo do 
Integração não 
mudam, mas o 
formato vai ficar 
mais rico”
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Proposta continua sob a análise da

Comissão Especial

ANúNCio

Faria de Sá (PTB/SP). 
A matéria 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 (Supremo Tri-
bunal Federal). 

Em reunião com Auditores-
-Fiscais em São Paulo, Temer 
sinalizou apoio à inclusão da 
Classe entre os beneficiários da 
matéria. Na ocasião, Michel Te-
mer estava no exercício da Pre-
sidência e disse que conversaria 
com o deputado Mauro Bene-
vides (PMDB/CE), relator da 

matéria na Comissão Especial, 
e com o presidente da Câma-
ra dos Deputados, Marco Maia 
(PT/RS), para que avaliassem a 
inclusão dos Auditores no texto.

A iniciativa de contatar Te-
mer foi da DS (Delegacia Sindi-
cal) Cumbica, que previamente 
discutiu a ideia com a DEN (Di-
retoria Executiva Nacional), que 
apoiou a atividade por seu cará-
ter de relevante peso político.

Os dirigentes da DS tam-
bém entregaram ao vice-presi-
dente da República a Nota Téc-
nica nº 63/2011/Cogep/Sucor/
RFB/MF – na qual o secretário 
da RFB (Receita Federal do 

Brasil), Auditor-Fiscal Carlos Al-
berto Barreto, emite parecer ao 
secretário-executivo do Ministé-
rio da Fazenda, Nelson Barbo-
sa, defendendo a inclusão dos 
Auditores-Fiscais na PEC – e o 
abaixo-assinado com mais de 
duas mil assinaturas de Audito-
res da 8ª RF (Região Fiscal) com 
a mesma demanda.

Diante da iminência da vo-
tação do projeto na Comissão 
Especial, o trabalho parlamentar 
realizado pelo grupo de Audito-
res-Fiscais coordenado pela Di-
retoria de Assuntos Parlamenta-
res foi intensificado nos últimos 
meses.

O Sindifisco Nacional 
continua na expec-
tativa da decisão da 

Comissão Especial que analisa 
a PEC (Proposta de Emenda à 
Constituição) 443/09 na Câmara 
dos Deputados. O mês de abril 
foi importante para o trabalho 
parlamentar realizado pelo Sin-
difisco Nacional. Nomes impor-
tantes como o do vice-presidente 
da República, Michel Temer, 
foram contatados, e muitos de-
monstraram apoio ao pleito 
do Sindicato, pela inclusão dos 
Auditores-Fiscais na proposta, 
conforme propõe o substitutivo 
de autoria do deputado Arnaldo 

mais de 90% 
No Unafisco Saúde

dos atendimentos do
fale conosco são resolvidos
no mesmo dia.

Unafisco Saúde 20 anos.
Quem conhece faz parte.

Nosso patrimônio é a sua vida.
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(Delegacia da Receita Federal do 
Brasil) Juiz de Fora (MG), no dia 
26 de abril. A reunião durou cer-
ca de três horas e teve presença 
expressiva dos Auditores-Fiscais, 
que participaram com muitos 
questionamentos. 

A maior parte das dúvidas 
se concentrou nas ações referen-
tes aos 28,86%, tanto as impe-
tradas pelo Unafisco Sindical, 
quanto as que foram ingressadas 
pela Fenafisp e pelo Sindifisp/
MG. Sobre o assunto, os filiados 
foram informados de que o STJ 
(Superior Tribunal de Justiça) 
deverá se manifestar até o fim do 
ano, em sede de recurso repetiti-
vo sobre a ação.

A ação dos 3,17% também 
foi foco da reunião.  O diretor 
do Sindifisco informou que será 
iniciada em breve a execução da 
ação para o período compreen-
dido entre junho de 1995 e de-
zembro do ano 2000. 

O MI (Mandado de Injun-
ção)1616, relativo à aposentado-
ria especial para quem trabalhou 
ou trabalha em condições de peri-
culosidade, insalubridade e peno-
sidade; Imposto de Renda sobre 
Abono Permanência; ações do 
subsídio, tributação de Imposto de 
Renda sobre precatórios também 
foram objetos de discussão.

Retomada do Jurídico Atuante garante

transparência nas informações
Santos

A visita do Jurídico Atuan-
te a Santos coincidiu com o Dia 
de Mobilização de Advertência, 
9 de maio, e teve a presença do 
diretor de Assuntos Jurídicos, 
Wagner Teixeira Vaz, e do advo-
gado do Sindicato Rodrigo Car-
tafina. “Houve uma presença 
expressiva de Auditores e uma 
grande receptividade tanto por 
parte da diretoria da DS quanto 
dos filiados”, afirmou o diretor.

A ênfase da explanação foi 
a ação dos 3,17%, a ação dos 
28,86% e ações da Fenafisp. 
“Informamos as providências a 
serem tomadas pela DEN (Di-
retoria Executiva Nacional) com 
o objetivo de implementar a de-
cisão favorável ao Sindifisco no 
MI (Mandado de Injunção) 1616 
(que garante o direito à aposen-
tadoria especial a filiados que 
exerceram, ou exercem, ativida-
des sob condições especiais de 
periculosidade ou de insalubri-
dade)”, relatou Vaz.

Maceió

Cerca de 40 Auditores-Fis-
cais estiveram presentes durante 
a visita do Jurídico Atuante em 
Maceió, também no dia 9 de 
maio. Lá, mais uma vez os escla-

recimentos foram prestados por 
Luiz Henrique Behrens Franca e 
Priscilla Baccile.

A ação dos 28,86%, GDAT, 
GIFA, 3,17% foram os assuntos 
dominantes durante a conversa 
entre os representantes do Jurí-
dico e os filiados alagoanos.

“A iniciativa do Sindifisco 
de levar esclarecimentos sobre as 
ações vem sendo muito elogiada 
pelos filiados. As pessoas costu-
mam dizer que o Jurídico é uma 
‘caixa preta’. Mas, quando faze-
mos as visitas , as pessoas per-
cebem que não é assim. O que 
há é muito trabalho. Apesar de 
estarmos sempre apresentando 
informações pelo site e pelo Bo-
letim, os filiados não têm a real 
noção do que é o Jurídico. Com 
as visitas alcançamos o objetivo 
da transparência”, avalia Franca.

Os diretores alertam que 
as DS interessadas em levar os 
esclarecimentos jurídicos aos 
Auditores da sua localidade po-
dem solicitar as visitas do Jurídi-
co Atuante pelo email juridico@
sindifisconacional.org.br. A in-
tenção da Diretoria de Assuntos 
Jurídicos é visitar o maior nú-
mero de filiados possível, mas 
a iniciativa parte das Delegacias 
Sindicais. 

J uiz de Fora (MG), Santos 
(SP) e Maceió (AL) foram 
as primeiras cidades visi-

tadas na retomada do projeto 
Jurídico Atuante idealizado pela 
Diretoria de Assuntos Jurídicos 
do Sindifisco Nacional para in-
formar os filiados sobre o anda-
mento das ações de iniciativa do 
Sindicato, bem como esclarecer 
dúvidas acerca dos processos.

Desde a criação do projeto 
em 2010, aproximadamente 30 
localidades receberam as visitas 
dos diretores da pasta e de ad-
vogados do Sindicato. Para este 
ano, a ideia é que a Diretoria 
de Assuntos Jurídicos programe 
uma semana em cada mês para 
visitar as unidades da RFB (Re-
ceita Federal do Brasil) ou DS 
(Delegacias Sindicais) espalha-
das pelo país. “Queremos orga-
nizar visitas em cidades próxi-
mas para otimizar o tempo das 
viagens e contemplar o maior 
número possível de localidades 
e Auditores”, explica o diretor-
-adjunto de Assuntos Jurídicos 
do Sindicato, Luiz Henrique 
Behrens França.

A primeira unidade contem-
plada com a visita do diretor e 
da advogada Priscilla Baccile 
(Gerente do Departamento Ju-
rídico do Sindicato), foi a DRF 
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“Acredito que as discussões neste congresso serão mais  

equilibradas e técnicas”
A pouco mais de seis meses do Conaf (Congresso Nacio-

nal dos Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil) 
2012, o trabalho da Comissão Organizadora do even-

to não para. Definições como o local das discussões, o tema do 
congresso e a infraestrutura necessária para acomodar mais de 
500 delegados, permitindo que os debates aconteçam sem obs-
táculos, são de responsabilidade do grupo coordenado por Clau-
dio Damasceno. Aos poucos, o planejamento do congresso vai 
se estruturando. O Conaf 2012 será em Salvador (BA), no Hotel 
Iberostar, entre os dias 20 e 25 de novembro. Nesta entrevista, o 
coordenador–geral da comissão organizadora, antecipa o que os 
filiados encontrarão no Conaf 2012. Confira.

Claudio Damasceno

Por que Salvador foi a cidade 
escolhida para sediar o Conaf 
2012?
Dentre as opções de local dispo-
níveis, o Hotel Iberostar locali-
zado na Praia do Forte (BA) foi 
o que ofereceu a melhor infra-
estrutura aliada ao melhor custo 
para a realização do evento. A 
realização de um grande evento 
como o Conaf - com previsão 
de mais de 500 participantes - 
restringe bastante as opções de 
cidades e hotéis. As outras pro-
postas disponíveis tinham um 
custo final superior ao Iberostar 
ou não ofereciam a infraestru-
tura compatível para a realiza-
ção do nosso congresso, o que 
certamente implicaria em custos 
adicionais para o evento. Em 
Brasília, por exemplo, foram fei-
tas várias consultas. Mas os ho-
téis disponíveis não dispunham 
da infraestrutura do Iberostar, e 
os preços estavam em um pata-
mar superior. Também fizemos 
consultas em São Paulo. Mas, 
da mesma forma que em Bra-
sília, os preços estavam muito 
elevados. É bom lembrar que 
a obrigatoriedade da realização 
do Conaf no último trimestre 
do ano - prevista no estatuto - 

acaba gerando uma grande di-
ficuldade na escolha do local. 
Além de ser um período de alta 
estação para os hotéis, provo-
ca uma “competição” do nosso 
Sindicato com outras entidades/
empresas para reservas, já que 
esse período também é utilizado 
para festas e eventos promocio-
nais de final de ano. Se somar-
mos a isso a atual carência de 
acomodações do nosso trade 
turístico, dá para ter uma ideia 
da dificuldade enfrentada pela 
comissão.  

O tema já foi definido?
O tema do Conaf será definido 
pelo CDS (Conselho de Dele-
gados Sindicais). A comissão 
apenas sugere o tema “Ética e 
Justiça Fiscal – Brasil, mudemos 
nossa cara!”.  Como quase todas 
as decisões da comissão, essa 
também foi uma decisão con-
sensual. Achamos que a questão 
ética está em evidência na nossa 
sociedade, principalmente, com 
a recente sucessão de escândalos 
políticos. Quanto à justiça fiscal, 
entendemos que essa sempre 
foi, e sempre será, uma bandeira 
do nosso Sindicato, e não pode-
ríamos deixar de lado.
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“Acredito que as discussões neste congresso serão mais  

equilibradas e técnicas”
Por que se optou pela redução 
da duração do Congresso?
Uma das recomendações apro-
vadas pelos Delegados Sindicais 
na reunião do CDS, realizada 
em Aracaju (SE) em setembro 
do ano passado, foi a redução 
do tempo destinado a palestras 
e a oferta de um tempo maior 
para as discussões dos grupos 
e as deliberações do plenário. 
Para esse próximo Conaf, esta-
mos propondo a realização de 
palestras apenas para a manhã 
do segundo dia do evento. Além 
disso, com a aprovação prévia 
da minuta de Regimento do 
Conaf pelo CDS, acreditamos 
que haverá uma redução consi-
derável da discussão no plená-
rio sobre o funcionamento do 
congresso. Tendo como base o 
Conaf 2010, concluímos que a 
redução do evento de sete para 
seis dias, além de acarretar uma 
redução significativa no custo 
da hospedagem, não trará ne-
nhum prejuízo para a dinâmica 
do evento. Prova disso é que, 
mesmo com essa redução, con-
seguimos aumentar o tempo re-
servado para os grupos de aná-
lise de teses e para a plenária 
em relação ao Conaf 2010.

O grande desafio do Conaf 
2010 foi sedimentar a unifi-
cação da representação sin-
dical da Classe, aparando as 
arestas que restaram do pro-
cesso. O que se espera desta 
nova edição do Congresso dos 
Auditores?
O Conaf 2010 foi marcado pelo 
grande número de propostas de 
alterações estatutárias apresen-
tadas, e pelos debates políticos 
que permearam as discussões. 

Isso contribuiu, e muito, para 
que a produção do evento fi-
casse prejudicada, já que boa 
parte das teses não foi sequer 
apreciada pelo plenário em vir-
tude da falta de tempo. Há que 
se considerar, entretanto, que 
aquele foi o primeiro congresso 
após a unificação do ex-Unafisco 
e da ex-Fenafisp, sendo também 
a primeira oportunidade para 
uma análise aprofundada do 
estatuto da nova entidade cria-
da em 2009. Natural, portanto, 
que houvesse um grande núme-
ro de propostas de alterações e 
um debate acalorado sobre o 
estatuto. Para o 
próximo Conaf, 
esperamos que 
o congresso te-
nha um número 
maior de teses 
temáticas inscri-
tas em relação 
ao evento de 
2010, com uma 
produção cien-
tifíca de qualidade, voltada 
para o tema principal e para a 
atuação do Auditor-Fiscal e da 
Receita Federal do Brasil. Certa-
mente, teremos novas propostas 
de alterações estatutárias, mas 
diferentemente do congresso 
anterior, acreditamos que as dis-
cussões das referidas propostas 
não comprometerão o resultado 
final deste Conaf. Não só a co-
missão, mas toda a categoria dos 
Auditores-Fiscais espera que o 
resultado deste Conaf seja mui-
to superior ao obtido no último 
evento realizado em 2010. Há 
que se ressaltar, entretanto, que à 
comissão compete oferecer uma 
infraestrutura adequada para a 
realização dos trabalhos, e posso 

garantir que estamos envidando 
todos os esforços possíveis para 
que isso aconteça. Mas é preciso 
lembrar que a condução das dis-
cussões do congresso cabe à sua 
Mesa Diretora, que será eleita 
pelos próprios congressistas no 
segundo dia do evento.    

O último Conaf inovou ao in-
formatizar as votações. A ino-
vação será mantida?
Creio que a informatização das 
votações representou um avan-
ço inquestionável não só para o 
Conaf, mas para todas as outras 
instâncias do nosso Sindicato, 

CDS, Plená-
rias, etc. O ga-
nho do tempo 
que se perdia 
para apuração 
do resultado 
das votações, 
aliado à publi-
cidade do voto 
do represen-
tante/delegado 

sindical em cada uma das pro-
postas, são pontos que por si 
só justificam a sua manutenção. 
Entretanto, essa é uma decisão 
que caberá aos congressistas, já 
que não há previsão estatutá-
ria para a utilização do sistema 
informatizado nas votações do 
Conaf. A comissão disponibi-
lizará a ferramenta, mas o seu 
uso dependerá da decisão da 
plenária do congresso. 

Haverá mais inovações?
Como comissão, nossa atuação 
está restrita à organização e pla-
nejamento do congresso, não se 
confundindo com a condução 
das discussões. Acredito que 
poderemos ter novidades que 

 “Esperamos que 
o Congresso tenha 
um número maior 
de teses temáticas 

inscritas em 
relação ao evento 

de 2010”

Claudio Damasceno

facilitem, por exemplo, a che-
gada e a saída dos congressis-
tas no evento, ou outras que de 
uma forma ou de outra estejam 
relacionadas à hospedagem, 
infraestrutura ou à realização 
do próprio evento. Inovações 
quanto à dinâmica dos debates 
ou que impliquem em altera-
ções no regimento não compe-
tem à comissão organizadora. 
Portanto, não temos como ga-
rantir que vão acontecer.

Nos últimos anos, não hou-
ve tempo suficiente para se 
discutir todas as teses ins-
critas? Como evitar que isso 
aconteça?
O CDS de Aracaju já se debru-
çou sobre essa questão, e enca-
minhou propostas nesse sentido 
que foram aprovadas pela As-
sembleia Nacional. Já está na 
programação da Comissão a 
diminuição do número de pa-
lestras e a ampliação do tempo 
destinado para a discussão dos 
grupos. Essas propostas poderão 
até trazer avanços nessa questão. 
No entanto, como filiado ao Sin-
difisco Nacional, sou da opinião 
de que as alterações estatutárias 
aprovadas que versavam sobre 
o Conaf  foram muito tímidas. 
Poderíamos avançar mais. Acho, 
inclusive, que perdemos uma 
excelente oportunidade de rees-
truturar o congresso.  Apesar de 
não termos mais possibilidade 
de alterar alguns entraves, pre-
firo acreditar que as discussões 
neste congresso serão mais equi-
libradas e técnicas, consequente-
mente menos politizadas e pas-
sionais, o que certamente trará 
um melhor resultado para toda 
a Classe.
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Sindifisco investe em reformulação de veículos de comunicação e prepara 

novo layout do integração

que assumiu o comando do Una-
fisco em 2008 e vem se renovan-
do ao longo dos últimos anos.

Passado todo esse tempo, 
o Integração já está consolidado, 
mas não deixa de se renovar. A 
partir da próxima edição, a pu-
blicação ganha feições de revis-
ta e um projeto gráfico arrojado. 
A ideia é dar mais flexibilidade 
ao informativo a fim de atingir o 
princípio de estreitar os laços com 
os Auditores-Fiscais filiados e ga-
rantir um direito essencial a todos 
que fazem parte deste Sindicato: o 
acesso à informação.

“Esperamos que o novo 
layout funcione como um convite 
aos filiados para se inteirarem das 
atividades desenvolvidas pela Dire-
toria e para que se sintam à von-
tade para participar diretamente da 
vida sindical”, explica o diretor de 
Comunicação, Maurício Zamboni.

Retrospectiva

Por meio das páginas do 
Integração, os filiados puderam 
acompanhar o processo de unifi-
cação da representação sindical da 
Classe que começou com a fusão 
da Receita Previdenciária e Receita 
Federal, dando origem a RFB (Re-
ceita Federal do Brasil). Um longo 
período de debates antecedeu à 
mudança que transformou o sindi-
cato dos Auditores na maior repre-
sentação de trabalhadores do setor 
público na América Latina.

Os debates sobre a imple-
mentação da LOF e a defesa de 
uma Previdência Pública e de 
qualidade foram assuntos aborda-
dos no jornal mensal, assim como 
a defesa da contribuição dos Au-
ditores em áreas nas quais são 
experts, como Educação Fiscal. 
Diversas oficinas foram promovi-

das pelo Sindifisco, sob a coorde-
nação da Diretoria de Defesa da 
Justiça Fiscal e Seguridade Social, 
para apresentar a experiência do 
Observatório Social de Marin-
gá e incentivar a participação da 
Classe na fiscalização dos gastos 
públicos.

Também foi possível acom-
panhar as alternâncias no coman-
do da Receita, começando pela 
posse da ex-secretária Auditora-
-Fiscal Lina Maria Vieira, passan-
do pela gestão do ex-secretário 
Auditor-Fiscal Otacílio Cartaxo, 
até a chegada do atual secretá-
rio Auditor-Fiscal Carlos Alberto 
Barreto.

Entrevistas

Personalidades como o ex-
-ministro Antônio Palocci, o se-
nador Paulo Paim (PT/RS), os 
deputados João Dado (PDT/SP), 

Depois de exatos três anos 
e oito meses de circula-
ção, o Integração se 

despede do layout que inovou 
o modo de se fazer comunica-
ção do então Unafisco Sindical. 
À época (agosto de 2008), as 
notícias do Sindicato chegavam 
aos filiados apenas por meio do 
Boletim Informativo e do Ida-
ap, ambos com uma roupagem 
completamente diferente das 
que existem hoje.

A ideia do Integração sempre 
foi levar notícia aos Auditores-Fis-
cais onde eles estivessem e pro-
porcionar uma visão abrangente 
dos assuntos de interesse da Clas-
se, como LOF (Lei Orgânica do 
Fisco), Campanha Salarial e Re-
forma Tributária, e não, simples-
mente, abordar temas factuais. A 
iniciativa coroou a consolidação 
do projeto político da Diretoria 
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novo layout do integração

Dentro em breve, um outro veículo de comunicação do Sindifisco Nacional passará por modifi-
cações. Um novo layout para a página eletrônica do Sindicato está sendo estudado a fim de facilitar a 
navegação dos interessados em saber notícias online.

“O Departamento de Comunicação, juntamente com o de Informática, está pesquisando as mais 
modernas ferramentas de navegação a fim de deixar o site do Sindifisco ainda mais interativo e facilitar 
o acesso às informações sobre o cotidiano do nosso Sindicato. É só aguardar. Temos muitas novidades 
vindo por aí”, finaliza Maurício Zamboni.

Paulo Rubem Santiago (PDT/PE), 
Arnaldo Faria de Sá (PTB/SP), o 
ex-deputado Ciro Gomes (PSB/
CE), o então Advogado Geral 
da União e atual ministro do STF 
(Supremo Tribunal Federal) José 
Antonio Dias Toffolli, o secretário-
-executivo do Ministério da Fazen-
da, Nelson Machado, entre tantas 
outras autoridades participaram 
de entrevistas publicadas no Inte-
gração, confirmando a credibilida-
de do veículo de comunicação do 
Sindicato.

Valorização

O Integração também pos-
sibilitou que a própria Classe co-
nhecesse mais sobre as inúmeras 
atribuições do cargo. Quem não 
sentiu orgulho de saber que a 
RFB tem uma Divisão de Opera-
ções Aéreas, a Dioar? Ou ainda, 
quem não se surpreendeu com 
os resultados produzidos pela 
presença de cães farejadores nas 
equipes de fiscalização? Os recor-
des de arrecadação obtidos no 
Porto de Santos, o conhecimen-
to acumulado pelos Auditores 
lotados no Plantão Fiscal, a atu-
ação da Classe para a garantia 
da credibilidade dos fundos de 
pensão, o trabalho desenvolvido 
pela Deinf (Delegacia Especial de 
Instituições Financeiras), e pela 
Demac (Delegacia de Maiores 
Contribuintes) também foram 

temas de reportagens publicadas 
na seção Auditor em Foco.

 Ao longo da existência do 
Integração, cerca de quarenta ati-
vidades desempenhadas pelos 
Auditores-Fiscais em prol da so-
ciedade foram dissecadas nas pá-
ginas do informativo.

Vitórias 

Também pelas páginas da 
publicação, os filiados acompa-
nharam as ações da Diretoria de 
Assuntos Parlamentares visando à 
solução de assuntos de interesse 
da Classe em tramitação no Legis-
lativo. Um exemplo desta atuação 
foi a mobilização em favor do fim 
da Contribuição Previdenciária 
de aposentados e pensionistas, 
a PEC (Proposta de Emenda à 
Constituição) 555/06. Foram anos 
e anos de persistência, percorren-
do os corredores do Congresso 
Nacional e cobrando a correção 
de uma injustiça histórica. Graças 
à insistência do Sindifisco e de 
outras entidades que representam 
trabalhadores do setor público, a 
comissão especial criada para dis-
cutir a PEC 555 aprovou o relató-
rio do deputado Arnaldo Faria de 
Sá diminuindo progressivamente 
a contribuição previdenciária de 
aposentados e pensionistas até a 
sua completa extinção.

O trabalho parlamentar do 
Sindicato também contribuiu di-

retamente para a derrubada da 
MP (Medida Provisória) 507/10 
que inviabilizava a fiscalização 
feita pelos Auditores da RFB.  
O Plenário do Senado Federal 
aprovou a supressão do artigo 
3º, que estabelecia punição ao 
acesso a dados fiscais sem mo-
tivação funcional. Na prática, a 
alteração aprovada pelo Senado 
fez com que a MP perdesse a va-
lidade, já que deveria retornar 
para a Câmara dos Deputados 
extrapolando o prazo legal. 

Quem não teve oportuni-
dade de acompanhar in loco as 
discussões do Conaf (Congresso 
Nacional dos Auditores-Fiscais 
da Receita Federal do Brasil) fi-
cou sabendo tudo o que aconte-
ceu nas duas últimas edições do 
Congresso por meio da cobertu-
ra feita no Integração.

Denúncia

As condições de trabalho 
dos Auditores lotados em áre-
as de fronteira também ganhou 
destaque no Integração. A falta 
de infraestrutura, a insegurança 
e o déficit de pessoal foram de-
nunciados no projeto Fronteira 
em Foco noticiado em mais de 
uma edição do jornal do Sin-
difisco. Sem falar nas diversas 
iniciativas da Diretoria para ga-
rantir os direitos dos filiados no 
campo jurídico.
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Tributação diferenciada da Cofins para instituições financeiras em 

análise no STF
à alíquota de 4% prevista na Lei 
10.684/03 e a conseguinte ma-
nutenção da alíquota anterior 
(3%). A medida liminar foi inde-
ferida e a segurança denegada, 
razão pela qual foi interposta 
Apelação dirigida ao Tribunal 
Regional Federal da 1ª Região, 
que negou provimento ao apelo.

A empresa interpôs então 
recurso extraordinário, argumen-
tando que a Lei em questão está 
maculada por inconstituciona-
lidade formal devido à ofensa 
direta ao art. 246 da Constitui-
ção Federal e que a tributação 
diferenciada fere os princípios 
constitucionais da isonomia e da 
capacidade contributiva.

Sustenta a recorrente que 
a referida inconstitucionalida-
de decorre do fato de que a EC 
(Emenda Constitucional) 20/98 
incluiu o § 9º, no art. 195, da 
Carta Magna e, por tal razão, a 
MP (Medida Provisória) 107/03 
não poderia ser adotada para 
normatizar o referido parágrafo. 
Isto porque MP são proibidas de 
regulamentar “artigo da Consti-
tuição cuja redação tenha sido 
alterada por meio de emenda 
promulgada entre 1º de janeiro 
de 1995” até a data de promul-
gação da EC 32/2001, inclusive, 

por força da previsão do art. 246 
da Constituição Federal.

Assim, tanto a MP 107/03 
quanto a Lei n. 10.684/03 se-
riam inconstitucionais, pois a MP 
violaria o art. 246 da Constitui-
ção Federal e a referida Lei esta-
ria viciada por emanar da MP e, 
nem mesmo o processo legislati-
vo de conversão, embora consti-
tucional e regular, seria suficiente 
para sanar o referido vício. 

A recorrente também susci-
ta, em síntese, que a “sobrecar-
ga” tributária sobre aqueles que 
possuem maior capacidade con-
tributiva é injusta, uma vez que 
tal prática institui tratamento di-
ferenciado em razão da ativida-
de econômica exercida, violan-
do o art. 150, II, da Constituição 
Federal. O simples fato de exer-
cer atividade do ramo financeiro 
não significa, em conformidade 
com a lógica da recorrente, que 
a base de incidência da Cofins 
(faturamento do mês) represente 
a verdadeira capacidade contri-
butiva. Nesta lógica, a recorrente 
afirma que a contribuição apta a 
aferir a capacidade contributiva 

é a incidente sobre o lucro e con-
clui que a majoração da alíquota 
com base na distinção de ativi-
dade econômica desempenhada 
viola o Princípio da Isonomia.

Com base no Princípio da 
Equidade na Forma de Partici-
pação no Custeio da Seguridade 
Social, a recorrente afirma que 
as empresas tributadas com alí-
quotas maiores da Cofins não 
são destinatárias ou usufrutu-
árias diferenciadas dos benefí-
cios decorrentes da exação, não 
havendo, portanto, justificativa 
para tratamento distinto. 

Entretanto, destaca-se que a 
MP não regulamentou nenhum 
artigo da Constituição Federal e 
muito menos majorou alíquota 
de qualquer tributo. A lei conver-
teu o texto da Medida Provisória 
(art. 25) e também regulamen-
tou outros aspectos da legislação 
tributária. Ou seja, o texto legis-
lativo ordinário foi o responsável 
pela majoração e não o texto de 
conversão.

Ademais, o tratamento 
igualitário conferido aos con-
tribuintes que se encontram na 
mesmo situação não fere a iso-
nomia, pois é justamente a di-
ferenciação entre a capacidade 
contributiva dos desiguais que 
permite a concretização da iso-
nomia e uma arrecadação justa.

Sendo assim, resta apenas 
aguardar o posicionamento a ser 
adotado pela Suprema Corte, 
lembrando que a cobrança da 
Cofins à alíquota de 4% perma-
necerá válida até o julgamento 
final do RE.

O ministro José Antônio 
Dias Toffoli reconheceu 
que a majoração da alí-

quota da Cofins (Contribuição 
para o Financiamento da Segu-
ridade Social) para as empresas 
financeiras “apresenta densida-
de constitucional e extrapola os 
interesses subjetivos das partes” 
e, em função disso, submeteu o 
caso ao Plenário Virtual do STF 
(Supremo Tribunal Federal), que 
conheceu a existência de reper-
cussão geral da matéria.

Debatida no RE (Recurso 
Extraordinário) 656.089, a ma-
joração da alíquota de 3% para 
4% da Cofins de instituições fi-
nanceiras lato sensu é assunto 
polêmico e de relevante impor-
tância para o futuro da Seguri-
dade Social. 

A celeuma se iniciou em 
2003, com a impetração de MS 
(Mandado de Segurança Pre-
ventivo), com pedido de limi-
nar, contra ato de um delegado 
Regional da Receita Federal do 
Brasil em Belo Horizonte (MG). 
O intuito do MS foi o afastamen-
to de cobrança da contribuição 
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Diretoria inova e se reúne com Diretores de Aposentadoria dos

quatro cantos do país

O trabalho em prol de 
aposentados e pensio-
nistas filiados do Sin-

difisco Nacional deverá seguir 
novos caminhos depois da reali-
zação do I Encontro de Diretores 
de Aposentadorias das DS (Dele-
gacias Sindicais) com a Diretoria 
de Assuntos de Aposentadoria e 
Pensões da DEN (Diretoria Exe-
cutiva Nacional), ocorrido em 19 
de abril, em São Paulo. 

De forma pioneira, foram 
recolhidas as demandas apre-
sentadas por 41 diretores de DS, 
que discutiram em um único dia 
as principais questões de suas 
gestões e também procedimen-
tos que podem ser adotados para 
melhorar o atendimento a filia-
dos aposentados e pensionistas. 

A reunião foi dividida em 

três etapas. Na primeira, ouviu-se 
as delegacias, quando foram res-
pondidos alguns questionamentos 
e anotados outros; depois, foram 
relembrados feitos importantes da 
gestão anterior; e, em seguida, fo-
ram apresentadas as propostas da 
Diretoria de Aposentados para o 
Biênio 2012/2013. 

A objetividade caracterizou 
o encontro. Toda a discussão 
foi registrada em ata e foi assu-
mido o compromisso de que o 
documento será apresentado ao 
presidente do Sindifisco Nacio-
nal, Pedro Delarue.  A titular da 
pasta, Bernadete Donadon, e o 
diretor-adjunto, Eduardo Artur 
Neves Moreira, ressaltaram a im-
portância do evento. 

Ambos foram incisivos ao 
afirmar que é impossível gerir a 

Diretoria de Assuntos de Apo-
sentados e Pensões sem ter uma 
relação de proximidade com as 
DS. “Não temos como coman-
dar uma pasta grande como esta 
longe dos aposentados e das 
pensionistas”, afirmou.

Na visão do diretor Eduar-
do Artur, o encontro foi um me-
canismo inteligente em direção 
à ideia de fazer uma gestão que 
atenda o máximo das demandas 
de todas as delegacias. “Nos-
so objetivo é fazer uma gestão 
com a opinião de todas as DS, 
de modo a atender as reivindica-
ções de todos”, reiterou o diretor. 

Demandas

Foi constatado que a maio-
ria dos problemas enfrentados 
pelas Diretorias locais são co-

muns a todas elas.  De um modo 
geral, as dificuldades dos direto-
res são duas: o atendimento pre-
ciso aos filiados quanto às ações 
judiciais, especialmente as que 
se referem às ações dos 28,86% 
e da GDAT (Gratificação de De-
sempenho por Atividade Tribu-
tária); e a dificuldade de envol-
ver o aposentado e a pensionista 
na vida sindical. 

Sobre o primeiro ponto, foi 
sugerido à Diretoria Nacional 
que seja desenvolvido um traba-
lho junto à Diretoria de Assuntos 
Jurídicos para dar celeridade a 
essas ações.

Entre as propostas elenca-
das no rol da gestão atual, uma 
das alternativas para garantir o 
envolvimento de aposentados 
e pensionistas na vida sindical 
é o PNEF (Programa Nacio-
nal de Educação Fiscal para a 
Cidadania), incentivando-os a 
participarem em Observatórios 
Sociais, que visam ao controle 
dos gastos públicos e à correta 
aplicação dos recursos arrecada-
dos pela Administração Pública. 

Bernadete Donadon e 
Eduardo Artur foram incisivos 
ao falar sobre a importância do 
envolvimento dessa parcela dos 
filiados nos afazeres voltados às 
demandas da Classe. Foi des-
tacado como excelente o tra-
balho parlamentar. A maioria 
dos membros que compõem o 
grupo de atuação no Congres-
so Nacional são aposentados e 
pensionistas empenhados em 
ver materializados os pleitos dos 
Auditores-Fiscais. 

Atualmente, há 11.332 ati-
vos, 8.489 aposentados e 4.660 
pensionistas entre os filiados ao 
Sindicato. Vale ressaltar que os 
dois últimos grupos representam 
53,62% do total. 

Cerimônia de aber-
tura do encontro

Diretores trocaram informações sobre estratégias para a pasta 
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Auditores-Fiscais do Paranaguá 

pedem solução para deficit de pessoal

infelizmente, a falta de pessoal 
não é um problema exclusivo 
do Porto de Paranaguá. “A Co-
ana tem hoje o mapeamento 
das unidades da Receita Fede-
ral no Brasil inteiro sobre o dé-
ficit de servidores. A situação é 
recorrente na maioria dos por-
tos e fronteiras do país”. 

O coordenador reconhe-
ceu a necessidade de uma 
solução e prometeu avaliar a 
possibilidade de envio de re-
forço para o local.

Delarue alertou o coorde-
nador-geral sobre a necessi-
dade da abertura de um novo 
concurso com vagas suficien-
tes para suprir as necessidades 
das unidades da RFB em todo 
o Brasil. O sindicalista chamou 
a atenção ainda para o nú-
mero de aposentadorias que 
são efetivadas todos os anos. 
“O ideal é que fosse realizado 
concurso público para a carrei-
ra todos os anos, pelo menos 
para repor as aposentadorias”, 
argumentou o presidente do 
Sindicato. 

A DEN (Diretoria Execu-
tiva Nacional) está tra-
balhando em busca de 

uma solução para a questão do 
déficit de Auditores-Fiscais no 
Porto de Paranaguá (PR).  No 
final do mês de abril, o presi-
dente do Sindifisco Nacional, 
Pedro Delarue, a diretora-ad-
junta de Estudos Técnicos, Bet-
te Maria, e a presidente da DS 
(Delegacia Sindical) do Porto 
de Paranaguá (PR), Silvana de 
Freitas Martins, estiveram reu-
nidos com o coordenador-geral 
da Coana (Coordenação-Geral 
de Administração Aduaneira), 
Auditor-Fiscal Dário da Silva 
Brayner Filho, para tratar do 
assunto.

A reunião foi agendada 
pela Diretoria após uma visi-
ta de Delarue, em 13 de abril, 
aos Auditores-Fiscais lotados no 
Porto. Na ocasião, foi relatado 
que o déficit de pessoal se agra-
vou ainda mais em março deste 
ano, com a deflagração da Ope-
ração Maré Vermelha pela RFB 
(Receita Federal do Brasil).   

A presidente da DS, Silva-
na de Freitas, pediu que o re-
forço no efetivo fosse resolvido 
com urgência e apresentou em 
números a importância do tra-
balho realizado pela unidade. 
“Viemos pleitear emergencial-
mente um reforço no efetivo e, 
a longo prazo, pedir que sejam 
alocados novos Auditores para 
o Porto quando da realização 
de novo concurso público 
para o cargo”, reivindicou na 
oportunidade. 

A sindicalista expôs o 
crescimento significativo da ar-
recadação local, que de 2006 
para 2011, cresceu 234%. 
Houve também um aumento 
substancial no número de DI 
(Declaração de Importação) 
demandadas para o local: 
176% a mais de 2006 para cá. 
“No entanto, nesse período, 
houve uma queda de 37% no 
número de Auditores-Fiscais”, 
destacou Silvana.

Após tomar conhecimento 
dos números, o coordenador-
-geral da Coana explicou que, 

Presidente da DS/Paranaguá apresenta balanço da atuação na localidade
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aplicada em prejuízo das ati-
vidades dos Auditores nos ae-
roportos. No entanto, ressaltou 
que é preciso ficar atento à 
questão, já que as normas po-
dem ser aplicadas a qualquer 
instante. 

Aduana

Outro assunto abordado 
durante a reunião foram os 
rumores sobre uma possível 
retirada do controle da Adua-
na do Ministério da Fazenda, 
vinculando-a a outro órgão do 
Governo. Dário disse que já 
havia ouvido sobre o assunto, 
mas lembrou que o trabalho 
desenvolvido nas aduanas é 
algo bastante peculiar e que, 
muitas vezes, pessoas que não 
conhecem bem nem a institui-
ção, nem a Aduana acabam 
fazendo questionamentos equi-
vocados. No entanto, dentro da 
Administração, de acordo com 
o coordenador, não existe ne-
nhuma discussão acerca dessa 
desvinculação. 
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Importância 

 A Alfândega do Porto de 
Paranaguá é a segunda maior 
do Brasil em despacho de mer-
cadoria importada, terceira em 
exportação e quarta em mo-
vimento de cargas. O Porto é 
a segunda maior unidade em 
arrecadação do Paraná, per-
dendo apenas para a capital do 
estado, Curitiba. Como está em 
uma região afastada do centro 
urbano, sem muita estrutura 
nas áreas de saúde e educação, 
há uma rotatividade grande de 
Auditores no local.

Outras questões 

Durante a reunião com o 
coordenador-geral da Coana, 
Auditor-Fiscal Dário da Silva 
Brayner Filho, para buscar uma 
solução para o déficit de Au-
ditores na Alfândega do Porto 
de Paranaguá, o presidente do 
Sindifisco Nacional, Pedro De-
larue, também discutiu outros 
temas de interesse da Classe, 
como a implementação do 

adicional de fronteiras, o por-
te de armas e a Resolução nº 
207/2011 da Anac (Agência 
Nacional de Aviação Civil).

Adicional de 
Fronteiras

Sobre este assunto, Dário 
Brayner disse que houve um 
entrave por parte da AGU (Ad-
vocacia-Geral da União) em re-
lação à interpretação da natu-
reza jurídica na implementação 
do benefício. “A Administração 
em nenhum momento teve dú-
vidas da necessidade do adi-
cional. Por isso, está empenha-
da para que ele seja concedido 
aos Auditores-Fiscais o mais 
brevemente possível”, garantiu 
o coordenador.

Porte de Arma

Quanto a este ponto, o re-
presentante da Coana lembrou 
que a dificuldade na concessão 
do porte para os Auditores es-
barra na Lei do Desarmamen-
to, mas afirmou que a Admi-

nistração está empenhada na 
busca de alternativas para uma 
solução acerca da questão.

Anac

A resolução nº 207/2011 
publicada pela Agência trata 
de procedimentos de inspeção 
e segurança da aviação civil. 
O coordenador disse que a 
Administração, assim como o 
Sindicato, não concorda com 
as medidas previstas na reso-
lução. Segundo Dário Brayner, 
a RFB está estudando alterna-
tivas para que seja respeitada 
a precedência da Aduana nos 
aeroportos.

No documento, há di-
versos dispositivos que ferem 
prerrogativas do cargo de Au-
ditor-Fiscal. Por isso, desde a 
edição da resolução, Sindifis-
co Nacional vem chamando a 
atenção da Administração para 
a questão.

Dário comentou que, ape-
sar de a Resolução estar em 
vigência, ela não vem sendo 

Coordenador da Coana reconhece que problema de pessoal é comum a muitas unidades
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Nem só de arrecadação de impostos e combate ao descaminho

vive o Auditor-Fiscal

tráfico de drogas é o principal 
responsável pela criminalidade 
no Brasil e está intimamen-
te ligado ao contrabando de 
armas. 

Na tentativa de extirpar 
esse mal, que tem deixado do-
entes crianças, jovens e adultos 
– sem discriminação de etnia, 
sexo ou classe social – o Gover-
no elegeu como prioridade no 
combate ao tráfico, a repressão 
à venda e à distribuição dentro 
das fronteiras e a prática de 
uma política de estreita coope-
ração com outros países. Neste 
quesito, a RFB e suas autorida-
des desempenham papel vital 
em parceria com a Polícia Fe-
deral, a Polícia Rodoviária Fe-
deral e as forças policiais dos 
estados.

Levantamento de órgãos 
de segurança indica que a 

maior parte da cocaína vem 
da Colômbia, e boa parte da 
maconha vem do Paraguai. No 
Brasil, o cultivo da maconha se 
concentra, sobretudo, no cha-
mado “Polígono da Maconha”, 
no semi-árido nordestino, mas 
em quantidade insuficiente 
para o atendimento à demanda 
interna. 

Diante desse fato, fica fácil 
compreender porque, dia após 
dia, cresce o número de apre-
ensões de drogas. Tomando por 
base apenas a cidade de Foz do 
Iguaçu (PR), que faz fronteira 
com Paraguai e Argentina, ao 
longo de 2011, foram apreen-
didas mais de duas toneladas 
de maconha e mais de setecen-
tos quilos de anestésicos. 

De acordo com o titular da 
DRF (Delegacia da Receita Fe-
deral do Brasil) Foz do Iguaçu, 

Combate ao descaminho 
e ao contrabando, arre-
cadação de impostos, 

análise do Imposto de Renda 
são algumas das atribuições 
mais conhecidas dos Auditores-
-Fiscais da RFB (Receita Fede-
ral do Brasil). Apesar de serem 
atividades essenciais para o 
país, não representam a totali-
dade das funções desempenha-
das pelos ocupantes do cargo.

Ano após ano, novos de-
safios são colocados diante dos 
Auditores-Fiscais, que como de 
costume, têm correspondido à 
altura as expectativas da Na-
ção. Isso vale para o combate 
ao tráfico de drogas. Crack, 
maconha, cocaína, ecstasy, 
LSD entre tantos outros tipos 
de narcóticos têm invadido as 
pequenas e as grandes cidades. 
De acordo com especialistas, o 
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Apreensões de entorpecentes são comuns em ô nibus e carros trafegando em estradas federais

“A RFB e suas 
autoridades 
desempenham 
papel vital em 
parceria com as 
Polícias Federal, 
Rodoviária 
Federal e 
estaduais”
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Nem só de arrecadação de impostos e combate ao descaminho

vive o Auditor-Fiscal
Auditor-Fiscal Rafael Dolzan, as 
quantidades de drogas apreen-
didas não têm apresentado um 
crescimento muito expressivo. 
O que tem aumentado de for-
ma evidente é a frequência das 
apreensões. “É possível dizer 
que apreendemos drogas um 
dia sim, outro não”, explica. E, 
na avaliação do delegado, os 
cães farejadores são grandes 
aliados dos Auditores-Fiscais 
nesse trabalho.

Atualmente, dois cães trei-
nados integram a equipe do 
Precon (Grupo de Repressão 
ao Contrabando) comanda-
da pelo Auditor-Fiscal André 
Ferreira dos Santos. Graças a 
esse “reforço” da equipe, tem 
sido possível flagrar tentati-
va de transporte de pequenas 
quantidades de entorpecentes. 
“Eventualmente, nos depara-
mos com grandes carregamen-
tos. No entanto, o mais normal 
é que as chamadas ‘mulas’ 
tentem passar pela fiscalização 
com pequenas quantidades de 
drogas camufladas junto ao 
corpo, em ônibus de linha”, 
descreve Dolzan. 

Exemplo da eventualidade 
citada pelo delegado foi a apre-
ensão de 13.142 frascos de lan-
ça-perfume em 2011. Segundo 
o Auditor, mais de cinco mil 
frascos estavam em um ônibus 
de um grupo musical. “Além do 
trabalho de inteligência, muitas 
vezes o sucesso da operação 
depende do fator sorte. Nesse 
caso do lança-perfume, tive-
mos sorte e, como a apreen-
são foi em fevereiro, a grande 
quantidade tinha como foco o 
carnaval”, analisa Dolzan.

Para o Auditor, mesmo 
as pequenas quantidades de 
entorpecentes flagradas repre-
sentam uma importante vitória 
para o país. “Cada quilo de 
maconha apreendida deixa de 
abastecer o mercado e mexe 
com o bolso dos traficantes. Sa-
bemos que o tráfico de drogas 
é que financia as quadrilhas de 
tráfico de armas, de contraban-
do e de descaminho: o crime 
organizado”, pondera. 

Diante de tudo isso, fica 
evidente que o desafio dos Au-
ditores-Fiscais é enorme. Só de 
fronteiras terrestres, o país tem 
16 mil quilômetros. E, conforme 
diagnosticou o projeto Fronteira 
em Foco, idealizado pela DEN 
(Diretoria Executiva Nacional) 
para identificar as condições de 
trabalho nessas unidades, a si-
tuação de trabalho nessas regi-
ões é caótica. Faltam desde ca-
deiras até segurança. Sem falar 
que a quantidade de Auditores 
lotados nas unidades de frontei-
ra é infinitamente menor que a 
necessidade.

Os Auditores têm feito a 
sua parte. Mesmo com poucos 
recursos, a Classe não se omite 
diante da responsabilidade de 
defender a sociedade seja no 
que diz respeito do erário ou 
no combate ao tráfico de dro-
gas. Os números não deixam 
dúvida. Cabe agora ao Gover-
no tratar o assunto como prio-
ridade e atacar o problema de 
forma efetiva. Equipar as fron-
teiras e aumentar o efetivo de 
Auditores e policiais nessas lo-
calidades é um primeiro passo. 
Sem isso, o combate ao tráfico 
será um desejo irrealizável.
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Reforma
A DEN tem promovido a discussão sobre Justiça Fiscal com a 

distribuição de estudos no Legislativo. As intervenções se materializa-
ram na PEC 116/11, que altera a Constituição Federal para permitir 
que o IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores) 
incida sobre embarcações e aeronaves. Outro destaque é o  PL (Pro-
jeto de Lei) 3155/12, que trata da taxação de lucros e dividendos 
distribuídos e taxação de remessa de lucro ao exterior.

LOF
O secretário-executivo adjunto do Ministério da Fazenda, Dyogo 
Henrique de Oliveira, garantiu ao presidente e ao segundo vice-presi-
dente do Sindifisco Nacional, Pedro Delarue e Sérgio Aurélio Velozo 
Diniz, que a Lei Orgânica do Fisco será tratada como prioridade pelo 
Ministério da Fazenda. A afirmação foi feita durante reunião entre 
Dyogo Henrique de Oliveira, o secretário da Receita Federal do Bra-
sil, Auditor-Fiscal Carlos Alberto Barreto, e sindicalistas. 

Mobilização 
No dia 12 de abril, foi rea-

lizada a primeira de uma série 
de mobilizações e protestos de-
finidos pelos Auditores-Fiscais 
como parte das atividades rela-
cionadas à Campanha Salarial 
2012. No mesmo dia, ocorreu 
a primeira reunião setorial da 
Classe e dos Auditores-Fiscais 
do Trabalho com Ministério do 
Planejamento. Já nesta primei-
ra mobilização, a categoria de-
monstrou de forma efetiva e ine-
quívoca a disposição na busca 
pela valorização da Classe.

Indenização
Em encontro com o subsecretário de Gestão Corporativa da Re-

ceita Federal do Brasil, Auditor-Fiscal Marcelo de Melo Souza, o pre-
sidente do Sindifisco Nacional, Pedro Delarue, cobrou uma solução 
para a indenização de áreas de fronteiras e de regiões inóspitas. O 
subsecretário informou que, tanto a RFB quanto o Governo, estudam 
a melhor formatação para resolver o problema. 

Errata
O jornal Integração come-

teu um equívoco na edição de  
nº 23 da publicação e divulgou 
na editoria Idaap, que recontou 
três das histórias publicadas no 
site do Sindifisco Nacional em 
comemoração ao “Dia Interna-
cional da Mulher”, duas fotogra-
fias alusivas às Auditoras-Fiscais 
Joaquina Maria e Maria da Gló-
ria em locais trocados. Por esse 
motivo, o Integração retifica a 
informação e pede desculpas às 
duas Auditoras pelo engano. 

Apoio
Em pronunciamento realizado no dia 18 de abril, o deputado 

Carlos Souza (PSD/AM) pediu agilidade do Governo no atendimento 
às reivindicações dos Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil. 
Ele solicitou providências ao ministro da Fazenda, Guido Mantega, e 
à ministra do Planejamento, Orçamento e Gestão, Miriam Belchior, 
no sentido de evitar uma possível paralisação. O parlamentar teme 
prejuízos à Zona Franca de Manaus.

Salarial
Campanha

Fique informado.
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