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EDITORIAL

Classe mostra união 
e determinação

Nas últimas semanas, os Audito-
res-Fiscais da RFB (Receita Federal 
do Brasil) deram uma demonstra-
ção inequívoca da força e da co-
esão da Classe. Após a exibição 
vergonhosa de autoritarismo do 
Governo, com a edição de normas 
claramente inconstitucionais e an-
tidemocráticas, a categoria não se 
deixou abater e respondeu com o 
recrudescimento da mobilização.

Na assembleia realizada no dia 
1º de agosto, mais de 3.500 Au-
ditores-Fiscais deliberaram sobre 
a continuidade do movimento e 
decidiram, com 97,78% dos votos, 
que a operação-padrão na zona 
primária e o crédito zero na zona 
secundária não serão suspensos 
até que se tenha uma resposta 
aceitável do Governo.  

No mesmo sentido, logo após a 
publicação do Decreto 7.777/12 e 
da Portaria MF (Ministério da Fa-
zenda) 260/12 – que preveem a 
substituição de servidores em gre-
ve e “processo disciplinar especí-
fico” para o descumprimento de 
previsões legalmente questioná-
veis – diversos Auditores ocupantes 
de funções de chefia abriram mão 
dos cargos como forma de protes-
to contra a postura do Governo.

Até o fechamento desta edição, 
13 localidades já haviam registrado a 
entrega de cargos de chefia. Nesta 

edição do Integração, a reportagem 
sobre esse protesto destaca ainda a 
cidade de Varginha (MG), primeira a 
ter todos as funções de chefia vagas. 

Em sinal de unidade, paralela-
mente, a Classe também aderiu 
a um abaixo-assinado proposto 
pela DEN (Diretoria Executiva Na-

cional) em que todos os Auditores-
-Fiscais se comprometiam a não 
assumir os postos deixados vagos. 
Esses exemplos estão retratados 
em detalhes nas próximas páginas 
desta publicação. 

Outro destaque deste Integra-
ção é uma reportagem especial 
sobre um episódio lamentável 
ocorrido na fronteira do Brasil com 
a Argentina, que ficou conhecido 
como Caso Santo Tomé, em refe-

A Classe não vai 
ceder até que 

vejam atendidas 
as demandas

rência à cidade argentina de mes-
mo nome que abriga o CUF (Cen-
tro Unificado de Fronteira). 

Em meados de julho, Auditores-
-Fiscais a serviço no CUF/Santo Tomé, 
localizado na província de Corrien-
tes, na Argentina, foram submetidos 
a violento constrangimento durante 
o trabalho e cárcere privado por 
cerca de 5 horas por caminhoneiros 
contrários à demora na liberação 
de mercadorias em função da ope-
ração-padrão da Classe. 

Prontamente, a Diretoria do Sin-
dicato acionou o MRE (Ministério 
das Relações Exteriores) e outros 
órgãos brasileiros para que fos-
se garantido reforço na seguran-
ça local, uma vez que a medida 
deve ser tomada pelo governo ar-
gentino. Algumas ações já foram 
adotadas, mas a DEN permanece 
acompanhando o caso para que 
se garantam medidas que evitem 
a repetição do incidente. 

Também nesse episódio, a Clas-
se se mostrou forte e coesa. Nos 
dois casos (publicação de normas 
autoritárias e Santo Tomé), os Au-
ditores-Fiscais da RFB mostraram 
que a Classe não vai ceder até 
que veja atendidas as demandas 
apresentadas ao Governo há mais 
de um ano e meio.
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Assembleia Nacional 
decide pelo acirramento 

da mobilização
A mobilização dos Auditores-Fiscais da RFB (Re-

ceita Federal do Brasil) não tem data para ter-
minar, seja lá qual for o prazo que o Governo 

tentar estabelecer. Para a Classe, o movimento só terá 
fim quando houver uma contraproposta aceitável por 
parte do Executivo. Essa foi a principal resposta da ca-
tegoria na Assembleia Nacional do dia 1º de agosto.

Mais de 3.500 filiados do Sindifisco Nacional atende-
ram à convocação da DEN (Diretoria executiva Nacio-
nal) e do CNM (Comando Nacional de Mobilização) e 
participaram da discussão acerca da mobilização em 
favor da Campanha Salarial 2012.

No primeiro indicativo, 99,97% dos Auditores repu-
diaram a edição do Decreto 7.777/12 e da Portaria MF 
(Ministério da Fazenda) nº 260. Por meio das normas, o 

Executivo autorizou a transferência de atribuições pri-
vativas do cargo para fiscais estaduais, municipais ou 
distritais e até a liberação de mercadorias sem fiscali-
zação. A legislação também ameaça, com “procedi-
mento disciplinar específico”, os ocupantes de cargos 
de chefia que não implementarem as determinações 
das normas. A medida tinha como objetivo enfraque-
cer a operação-padrão e crédito zero deflagradas pe-
los Auditores-Fiscais no dia 18 de junho. Mas acabou 
surtindo efeito contrário.

Cientes de que, diante da intransigência do Gover-
no em negociar, talvez seja necessário manter a mobili-
zação por um longo período, a Classe optou por, neste 
momento, não modificar a forma de mobilização para 
greve tradicional, como propunha o indicativo 2  (pa-
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ralisação fora da repartição na zona secundária a par-
tir do dia 8 de agosto, e operação-padrão na zona pri-
mária). A proposta foi rejeitada com 73,23% dos votos.

Embora tenha recebido 87,01% de votos favoráveis, 
o indicativo 3b - que propunha operação-padrão na 
zona primária, e paralisação fora da repartição de ter-
ça a quinta-feira, com os outros dois dias de crédito 
zero, na zona secundária - ficou prejudicado em fun-
ção da rejeição do indicativo 2.

Em oposição à greve tradicional, 97,78% dos Audito-
res-Fiscais votaram no acirramento do movimento na 

forma atual – operação-padrão na zona primária 
e crédito zero na zona secundária – até que o 

Governo se disponha a negociar efetivamen-
te a pauta apresentada (indicativo 4). O 

resultado reflete o êxito que a estratégia 
tem proporcionado. Basta lembrar 

que em portos vitais como Foz do 
Iguaçu e Uruguaiana filas qui-

lométricas de caminhões 
aguardam a liberação 

das cargas, sem falar nas toneladas de mercadorias 
retidas nas alfândegas de Santos, Manaus e Parana-
guá, apenas para citar alguns exemplos. A prova mais 
concreta de que o movimento da Classe está reper-
cutindo conforme o planejado é a própria edição do 
Decreto 7.777 e da Portaria 260.

Mas, para não deixar de manifestar a indignação 
da Classe diante das medidas arbitrarias e truculentas 
editadas pelo Executivo, a Assembleia aprovou com 
72,85% a realização do Dia de Protesto Fora da Repar-
tição no dia 8 de agosto com um grande ato público, 
em Brasília (DF), junto com os representantes das de-
mais carreiras típicas de Estado que integram a Cam-
panha Conjunta (indicativo 5).

Também como forma de se preparar para o acir-
ramento da mobilização, os filiados autorizaram com 
92,11% dos votos a utilização dos recursos do Fundo de 
Mobilização para custear despesas com a Campanha 
Salarial 2012, relativas a ações estritamente relacio-
nadas à mobilização da categoria em caráter geral, 
como realização de atos públicos e demais eventos que 
requeiram deslocamentos de pessoal, bem como para 
a infraestrutura necessária.

Os Auditores estão preparados para o embate. O 
Fundo de Mobilização e o Fundo de Corte do Ponto 
são demonstrações desse preparo e planejamento. 

Caso seja necessário, a Classe lançará mão de 
todas as suas armas. Motivos para indignação 
não faltam. As 19 reuniões convocadas para 
abrir a negociação sem resultados, a falta de 
reposição salarial e de reconhecimento, assim 
como o desrespeito materializado no Decreto 
7.777/12 e na Portaria MF 260/12 só têm infla-
mado os ânimos.

A DEN tem insistido de que é mais proveitoso 
para a sociedade o Governo desistir de pos-
tergar a negociação com os Auditores e abrir 
o canal de diálogo já. Caso contrário, a im-
portância dos serviços de excelência desem-
penhados pelos Auditores-Fiscais será sentida 
quando não se alcançarem as metas traçadas 
e, infelizmente, a maior prejudicada será a po-
pulação brasileira. No entanto, não há como 
negar que a responsabilidade será inteiramen-
te do Executivo que decidiu apostar no con-
fronto. Os Auditores sempre quiseram - e conti-
nuam querendo -negociar.



7
ASSEMBLEIA

Números da Assembléia Nacional
Indicativo 1 - Os Auditores-Fiscais repudiam o Decreto 7.777/12 e a portaria 
MF 260/2012.
a) sim: 99,97%
b) não: 0,02% 

Indicativo 2 - Os Auditores-Fiscais decidem por alterar a forma de mobilização, a partir 
do dia 08/08/2012, para paralisação fora da repartição por tempo indeterminado na 
zona secundária, e paralisação/operação padrão na zona primária, com assembleias 
semanais para avaliação do movimento.
a) sim: 26,76%
b) não: 73,23%

Indicativo 3 - Caso o indicativo anterior seja aprovado, esta paralisação se dará:
a) de forma direta e ininterrupta a partir da data indicada: 12,98%
b) na forma atual, operação padrão na zona primária e crédito zero na zona se-
cundária, nas segundas e sextas-feiras e fora da repartição nas terças, quartas e 
quintas-feiras: 87,01%

Indicativo 4 - Caso o indicativo 2 não seja aprovado, os Auditores-Fiscais ma-
nifestam sua intenção de acirrar o movimento na sua forma atual, operação 
padrão e crédito zero, até que o Governo se disponha a uma negociação 
efetiva sobre os pontos de pauta já apresentados.
a) sim: 97,78%
b) não: 2,21%

Indicativo 5 - Caso o indicativo 2 não seja aprovado, os Auditores-Fiscais decidem rea-
lizar, no dia 08/08/2012, um dia de paralisação fora da repartição na zona secundária, 
com manutenção da operação padrão na zona primária.
a) sim: 72,85%
b) não: 27,14%

Indicativo 6 - Os Auditores-Fiscais aprovam a utilização dos recursos do Fundo de Mo-
bilização para custear as despesas com a campanha salarial 2012, relativas a ações 
estritamente relacionadas à mobilização da categoria em caráter geral, tais como 
realização de atos públicos e demais eventos que requeiram deslocamentos de pes-
soal, bem como a infraestrutura para tal.
a) sim: 92,11%
b) não: 7,88%

*As abstenções não são consideradas para o cálculo dos percentuais.
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Comissão Organizadora 
examina teses e propostas
A Comissão Organizadora do Conaf (Congresso 

Nacional de Auditores-Fiscais da Receita Fede-
ral do Brasil) 2012 recepcionou todas as minutas 

de teses e de propostas de alteração estatutária enca-
minhadas até o dia 10 de agosto, data limite para o 
envio dos documentos. 

Em reunião realizada no dia 26 de julho em Bra-
sília (DF), a Comissão Organizadora decidiu que, 
em função do calendário apertado, não haverá a 
prorrogação do prazo para a inscrição de teses ou 
propostas de alteração estatutária. O Congresso está 
marcado para os dias de 20 a 25 de novembro, na 
cidade de Salvador (BA). 

Agora, portanto, as propostas serão submetidas a 
análise que verificará se foram formuladas dentro dos 
padrões estabelecidos no regulamento do evento. As 
minutas sugestões aprovadas estarão disponíveis para 
consulta no site do Sindifisco Nacional (www.sindifisco-
nacional.org.br) e no hotsite do evento no www.conaf.
org.br a partir do dia 17 de agosto. Para facilitar a con-
sulta, no dia 25 de agosto, a Comissão Organizadora 
publicará as teses agrupadas por tema.

Nesta edição do encontro, o tema central será “Éti-
ca e Justiça Fiscal: Brasil mudemos a nossa cara”. Serão 

aceitos os textos que estiveram no formato correto e se 
encaixarem nos subtemas Ética e Corrupção; Justiça Fis-
cal e Atuação Sindical. 

É importante destacar que a minuta de tese não a 
transforma automaticamente em tese do Conaf 2012. A 
partir do dia 24 de setembro, as DS (Delegacias Sindi-
cais) deverão realizar Assembleias Gerais para análise e 
aprovação das teses que seguirão para o Congresso. Es-
sas Assembleias serão realizadas até o dia 5 de outubro.

Serão consideradas inscritas as teses que forem dis-
cutidas e aprovadas em Assembleia-Geral de, pelo me-
nos, 30% das Delegacias Sindicais. Aceita a inscrição da 
tese seu autor estará autorizado a participar do Con-
gresso, com direito a voz.  A mesma regra vale para as 
propostas de alteração estatutária. 

Delegados – De 3 a 14 de setembro, haverá Assem-
bleia Nacional Extraordinária para eleição de dele-
gados e observadores para o Conaf. A Ata da Eleição 
deverá ser encaminhada à DEN (Diretoria Executiva Na-
cional) até o dia 18 de setembro. No final de outubro, 
dia 24, expira o prazo para inscrição preferencial nos 
grupos. Confira os prazos para o cumprimento de cada 
uma das etapas que tratam da participação da Classe 
no cronograma abaixo. 
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Cronograma

17/08/2012

25/08/2012
03 a 14/09/2012

18/09/2012

24/09 a 
05/10/2012 24/10/2012

20 a 25/11/2012

Disponibilização das te-

ses no site do Sindifisco;

Publicação dos grupos 

de tese pela Comissão 

Organizadora;

Assembléia Nacional 

Extraordinária para 

eleição de delegados 

e observadores para o 

Conaf 2012;

Prazo final para enca-

minhamento à DEN 

(Diretoria Executiva 

Nacional) da Ata da Elei-

ção dos Delegados do 

Congresso;

Realização de Assem-

bleias Gerais nas DS 

para análise e aprovação 

das Teses e Propostas 

de alteração Estatutárias 

e encaminhamento do 

resultado à DEN;

Prazo para inscrição 

preferencial nos grupos;

Realização do CONAF 

2012, na Cidade de 

Salvador – Hotel Bahia 

Iberostar na praia do 

Forte.
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Contra autoritarismo,  
Auditores deixam 
as chefias
O Governo decidiu apostar em uma queda de braço com os Auditores-

-Fiscais da RFB (Receita Federal do Brasil), e a Classe tem demonstrado 
que a briga pode ser longa e que não falta disposição para lutar.

Indignados com a publicação do Decreto 7.777/12 e das Portarias MF (Minis-
tério da Fazenda) 260/12 e 275/12 (ver box), os Auditores ocupantes de chefias 
estão abrindo mão formalmente dos cargos em uma clara demonstração de 
que a categoria não compactuará com a irresponsabilidade de um Governo  
que prefere abrir as fronteiras para o contrabando a negociar com os Audito-
res. Mais importante, o ato é uma eloquente afirmação de que os Auditores-
-Fiscais não se curvarão às ameaças do Executivo.

CAPA
10
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A entrega dos cargos vem sendo defendida pela DEN (Diretoria Execu-
tiva Nacional) como medida necessária para a preservação da dignida-
de e a integridade funcional dos ocupantes de cargos de chefia. Dessa 
forma, os chefes também reafirmam o compromisso da Classe com a 
sociedade na fiscalização das fronteiras, a fim de combater a concorrên-
cia desleal dos produtos frutos de descaminho, o contrabando e o tráfico 
de drogas e armas.

Para embasar a decisão dos Auditores que optaram pela entrega dos 
cargos, o Departamento de Assuntos Jurídicos disponibilizou um docu-
mento modelo para a formalização do ato. Além disso, também foi dispo-
nibilizado um abaixo-assinado para que os demais Auditores se compro-
metessem a não assumir os cargos de chefia vagos.

Em Caxias do Sul (RS), 22 Auditores atenderam à convocação do Sindifis-
co Nacional e entregaram suas chefias, inclusive a delegada-adjunta, Tar-
cila Maria Pasa. Para ela, a edição das normas foi a gota d’água diante de 
uma cenário de insatisfação crescente. “Os colegas estão se sentindo des-
respeitados e desmotivados. Não havia como não aderir ao movimento de 
entrega dos cargos. Estou na Administração, mas sou da carreira”, afirmou.

11
CAPA
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Tarcila Maria Pasa, delegada-adjunta da DRF (Delegacia 
da Receita Federal do Brasil) de Caxias do Sul.

Temos conversado 
com o delegado. 
Ele está ciente da 

nossa situação e nos 
apoia. Vamos lutar 
até o final para que 
tenhamos o devido 

reconhecimento

Tarcila destacou que está na DRF (Delegacia da Re-
ceita Federal do Brasil) Caxias do Sul há 15 anos, sendo 
os quatro últimos como administradora. “Trabalhamos 
com 40% dos Auditores que seriam necessários e, mes-
mo assim, nossa delegacia está sempre cumprindo as 
metas, em virtude do empenho dos colegas em fazer 
um trabalho bom que responda aos desafios que a Re-
ceita nos apresenta”, explicou.

De acordo com a Auditora, a insatisfação em virtude 
da falta de reposição salarial é um fato na localidade e, 
depois da edição do Decreto 7.777/12 e das Portarias MF 
260/12 e 275/12, a mobilização em favor da Campanha Sa-
larial se fortaleceu. “Temos conversado com o delegado. 
Ele está ciente da nossa situação e nos apoia. Vamos lutar 
até o final para que tenhamos o devido reconhecimento 
e para que seja retirada essa legislação”, antecipou.

Em Varginha (MG), a adesão ao movimento de en-
trega dos cargos foi de 100%. A localidade foi a primei-
ra do país a ter todos os cargos de chefia entregues. Es-
ses Auditores se sentiram afrontados com a publicação 
das normas e decidiram reforçar a resposta da Classe 
aos arroubos antidemocráticos do Governo.

Em Manaus, apenas um ocupante de cargo de 
chefia ainda não aderiu ao movimento. Em Aracaju 
(SE), Ribeirão Preto (SP), Imperatriz (MA), Maceió (AL), 
Pelotas (RS), Rio Grande (RS), Passo Fundo (RS), Ponta 
Grossa (PR), São Luís (MA) e São Borja (RS), os Auditores 
também decidiram demonstrar a indignação da Clas-
se em função das investidas do Governo contra as atri-
buições privativas, entregando os cargos.

A estratégia do Governo mais uma vez se mostrou 
equivocada, fazendo com que o Executivo perdesse o 

São José Alagoas

CAPA
12
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apoio até de seus administradores. A tendência é que, 
dia após dia, mais e mais Auditores entreguem os car-
gos para se resguardar funcionalmente e em protesto 
contra o Decreto e as Portarias poderão trazer para a 
RFB e, consequentemente, para o país. 

A ideia é fazer o Governo compreender que muito 
mais forte e eficaz que medidas burocráticas e antide-
mocráticas é uma Classe unida e consciente de sua 
importância para o Estado. Não são invenções dos Au-
ditores os sucessivos recordes de arrecadação, e esses 
resultados tem garantido ao país o enfrentamento das 
crises internacionais sem grandes abalos. A RFB e seus 
integrantes são internacionalmente conhecidos pelo 
serviço de excelência desempenhado em favor da so-
ciedade brasileira. Já passou da hora de o Governo 
deixar de lado a arrogância e o autoritarismo e reco-
nhecer que é devida aos Auditores uma contrapartida 
à altura da sua importância para o Estado.

Caxias do Sul

Uruguaiana

Ribeirão Preto

Pelotas

São Borja
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Decreto 7.777/12

A publicação do Decreto 7.777/12 no DOU (Diário 
Oficial da União), no dia 24 de julho, pode ser consi-
derado um verdadeiro golpe contra a democracia. 
Em resposta à operação-padrão e ao crédito zero 
deflagrados pelos Auditores-Fiscais no dia 18 de junho 
e à mobilização do conjunto dos servidores federais, 
o Governo editou medidas para garantir a continui-
dade de atividades e serviços públicos de órgãos e 
entidades da administração pública federal durante 
greves, paralisações ou operações de retardamento 
de procedimentos administrativos.

A medida autoriza ministros de Estado a transferir, 
mediante convênio, a execução de atividades priva-
tivas de Auditores-Fiscais da RFB (Receita Federal do 
Brasil) ao corpo funcional de estados, do Distrito Fe-
deral ou de municípios. O Decreto ignora o artigo nº 
237 da Constituição Federal, segundo o qual a fisca-
lização e o controle sobre o Comércio Exterior, essen-
ciais à defesa dos interesses fazendários nacionais, 
serão exercidos pelo Ministério da Fazenda. 

Como se isso não bastasse, o texto ainda prevê a 
adoção de “procedimentos simplificados” para ser-
viços relacionados ao Comércio Exterior. E, por fim, 
o conjunto de medidas arbitrárias e truculentas pre-
vistas no Decreto ameaça com “procedimento disci-
plinar específico” os que ocupam cargos de chefia.

Portaria MF (Ministério da Fazenda) 260/12

O DOU (Diário Oficial da União) do dia 28 de julho 
trouxe mais uma demonstração da irresponsabilidade 
e da falta de compromisso do atual Governo com a 
sociedade brasileira. A Portaria MF n° 260/12 estabe-
lece a liberação de mercadorias para o importador, 
caso o despacho aduaneiro não cumpra os prazos 
médios estabelecidos por ato do secretário da RFB.

A norma traz ainda uma previsão absurda de que, 
quando isso acontecer, a conferência se dê após a 
liberação da carga.

Portaria MF 275/12

Os modelos dos convênios a serem firmados para 
compartilhar com a fiscalização estadual (ou distrital) a 
atividade de desembaraço de mercadorias e veículos 
privativa dos Auditores-Fiscais é o foco da Portaria 275, 
publicada no DOU de 2 de agosto. 

Caso o convênio seja celebrado, a RFB deve estabe-
lecer modelos de documentos a serem utilizados pelos 
servidores disponibilizados pelos estados; e fornecer a 
esses servidores os atos administrativos e normativos 
emitidos pelo órgão, referentes ao desembaraço de 
mercadorias e veículos, bem como suas alterações e 
atualizações.

Mais uma vez o Executivo desconsidera que para 
ser Auditor-Fiscal da RFB os profissionais passam por 
um rigoroso processo de seleção e, depois de apro-
vados, passam por treinamento específico para de-
sempenhar as atribuições privativas do cargo.

Compreenda as legislações 
que motivaram a entrega 
dos cargos de chefia.
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Auditores correm risco 
em CUF na Argentina

O Ministério das Relações Exteriores no Brasil 
informou ao Sindifisco Nacional que as au-
toridades argentinas reforçaram o aparato 

de segurança que atende aos Auditores-Fiscais em 
exercício no CUF (Centro Unificado de Fronteiras), lo-
calizado em Santo Tomé, província de Corrientes, na 
Argentina. As medidas foram implementadas ainda 
em julho, após o lamentável episódio de 19 de julho, 

quando oito Auditores-Fiscais da RFB (Receita Federal 
do Brasil) foram mantidos em cárcere privado e sob 
ameaça de caminhoneiros que exigiam a liberação 
da carga retida para fiscalização por causa da ope-
ração-padrão da Classe.

De acordo com relatos dos Auditores, foi grande o nú-
mero de caminhoneiros que se aglomerou ao redor do 
Centro. O pátio da unidade, com capacidade para mil 

Caminhoneiros cercam o Centro 
Unificado de Fronteira e ameaçam 
a segurança da Classe.
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veículos, ficou lotado e foram blo-
queadas a entrada e a saída.  Em 
função da intimidação, a DEN (Di-
retoria Executiva Nacional) pronta-
mente acionou os órgãos brasileiros 
competentes para que fosse cobra-
da, do Governo argentino, a garan-
tia de condições de segurança para 
os Auditores em serviço na CUF.

Nesse sentido, a Diretoria do Sin-
dicato enviou comunicado ao MRE 
(Ministério das Relações Exterio-
res) que contatou a presidente da 
Delcon (Delegacia de Controle da 
Ponte da Integração entre o Brasil e 
a Argentina), María Giraud Cabral. 
A responsável pela Delegacia infor-
mou que houve uma reunião com 
a participação de representantes 
da Delcon, da Mercovia, da RFB 

(Receita Federal do Brasil), da Gen-
darmería Nacional (Força Policial 
Argentina) e dos caminhoneiros e 
que, no encontro, foi acordado o 
reforço na segurança, com a dispo-
nibilização de agentes da Gendar-
mería e uma ronda no local. 

O incidente também foi comuni-
cado ao Ministro da Fazenda, Gui-
do Mantega, e ao secretário da RFB 
(Receita Federal do Brasil), Auditor-
-Fiscal Carlos Alberto Barreto.

O reforço ainda não atende os 
Auditores-Fiscais e a sensação de 
insegurança permanece, segun-
do relatos do Auditor-Fiscal Car-
los Alberto Samways. “O caso não 
pode ser esquecido, e o encaramos 
como um aviso de algo que ainda 
pode ocorrer. Temos a presença de 

quatro ou cinco policias argentinos, 
que se movimentam pela inspeção 
física, estacionamento e outras áre-
as do Centro, número ainda muito 
pequeno para uma zona de frontei-
ra”, avalia o Auditor. 

A DEN (Diretoria Executiva Na-
cional) entende que as medidas 
adotadas atendem parcialmente 
às necessidades locais. O Sindicato 
espera que, de fato, se cumpra o 
acordo de Recife, segundo o qual 
cabe à Argentina promover a segu-
rança dos servidores do país frontei-
riço da mesma forma que o faz com 
seus próprios servidores.

O Centro Unificado de Fronteiras 
fica na província de Corrientes, a 
poucos quilômetros do munícipio 
de São Borja (RS), e tem a finalidade 
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Pendência
Ainda há de ser apurada a pos-

tura de policiais argentinos que, 
chamados para conter a multidão 
de caminhoneiros, se posicionaram 
ao lado dos rebelados e, em apoio 
a eles, cobraram dos Auditores a 
liberação dos caminhões. Em ato 
que pode ser considerado absurdo, 
aqueles responsáveis por impor a 
ordem e terminar com a manifes-
tação, optaram por apoiar aqueles 
que em afronta à legislação inter-

Apoio
A investida contra os Auditores 

brasileiros sensibilizou até mesmo 
os aduaneiros argentinos, que em 
carta de apoio do Supara (Sindica-
to Único Del Personal Aduanero de 
la Republica Argentina), além de 
solidariedade, se colocaram à dis-
posição para discutir soluções para 
a questão da segurança no local.

nacional e a acordos entre os dois 
países colaboraram com as amea-
ças dos caminhoneiros às autorida-
des aduaneiras brasileiras.

Para os Auditores, pior que a ação 
dos caminhoneiros, foi a posição 
adotada pela Gendarmería Nacio-
nal, que não agiu com a força ne-
cessária para garantir a segurança e 
impedir que o tumulto se agravasse. 
Foram cinco horas de cárcere priva-
do, que só terminou por iniciativa dos 
próprios caminhoneiros, que desisti-
ram do objetivo diante da resistência 
dos Auditores-Fiscais, que mesmo es-
tando em condições adversas, não 
cederam à pressão. 

Apesar do incidente, a mobilização 
continua forte e a operação-padrão 
continua nos moldes propostos pela 
DEN e pelo CNM. Prova disso, foi a 
aprovação Auditores-Fiscais em exer-
cício na IRF (Inspetoria da Receita Fe-
deral do Brasil) São Borja (RS) de ma-
nifesto contra o Decreto nº 7.777/12, 
regulamentado pela Portaria MF (Mi-
nistério da Fazenda) nº 260/12. 

O documento ressalta o caráter 
resoluto da Classe e que os Audito-
res de São Borja não esmorecerão 
e continuarão firmes nos ideais e 
propósitos da categoria. “Não nos 
curvaremos diante de atos ilegais e 
autoritários como o Decreto nº 7.777, 
que tentam amedrontar e usurpar 
atribuições privativas da nossa ca-
tegoria”, dizia o documento.

de concentrar todos os organismos 
brasileiros e argentinos necessários 
às operações de cargas e de pes-
soas dentro de um mesmo local.

Automóveis no estacionamento 
do Centro ameaçado.

Auditores foram mantido em cárcere 
privado por quase cinco horas.
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As Ameaças
Por volta de 16h da quinta-feira (19/7), os 

Auditores-Fiscais lotados no CUF (Centro Uni-
ficados de Fronteira) – que fica na cidade de 
Santo Tomé, província de Corrientes, na Ar-
gentina - foram surpreendidos por uma mul-
tidão de caminhoneiros que fechou a saída 
do estacionamento do Centro com corren-
tes e cadeados robustos e anunciou que os 
Auditores só deixariam o local depois que li-
berassem todos os caminhões estacionados 
no pátio à espera de fiscalização.

De acordo com o Auditor-Fiscal Alexsan-
der Rodrigues dos Santos, os caminhoneiros 
estavam com os ânimos bastante exaltados 
e chegaram a fazer ameaças. “Um represen-
tante dos rebelados chegou ameaçar atear 
fogo na unidade caso as suas reivindicações 
não fossem atendidas” salientou o Auditor.

Preocupados, os Auditores pediram aju-
da da força de proteção de fronteira da Ar-
gentina - uma vez que, por estar em territó-
rio argentino, a polícia brasileira não pode 
atender ocorrências na localidade. A solici-
tação foi atendida pela polícia argentina, 
no entanto, tiveram outra supresa – os dois 
policiais responsáveis pela ronda na região, 
em vez zelar pela segurança dos Auditores, 
tomaram parte na situação e apoiaram os 
caminhoneiros. Os policiais, então, passa-
ram a reivindicar a liberação dos veículos 
retidos na fiscalização. 

Desprovidos de proteção policial, os Au-
ditores contataram o responsável pela Ins-
petoria de São Borja, Auditor-Fiscal André 
Aladren Taroncher, que tentou, em vão, ne-
gociar com os caminhoneiros. 

Foram quase cinco horas de cárcere pri-
vado até que os oito Auditores conseguis-
sem deixar a localidade em segurança. A 
saída só foi possível depois que eles entra-
ram em contato com a Delcon (Delegacia 
de Controle da Ponte da Integração entre 
o Brasil e a Argentina), que providenciou o 
reforço policial.

Caminhoneiros trancam estacionamento do centro.
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GRANDES HISTÓRIAS

GRANDES IDEAIS
são construídas com

Há 20 anos um sonho se tornou realidade, a  
criação de um plano que tem como ideal 
cuidar exclusivamente da saúde de cada 
Auditor-Fiscal e seus familiares. 

O Unafisco Saúde agradece a todos que 
ajudaram a escrever  uma história de sucesso 
de um plano saúde incomparável.

Unafisco Saúde 20 anos.
Quem conhece faz parte.


