
2013
nº32

DEN atua junto ao 
Executivo para 
início dos GTs 

Corte de PontoCorte de Ponto
DEN inicia a devolução
do Fundo do Corte
de Ponto

DEN inicia a devolução
do Fundo do Corte
de Ponto

Peso das LocalidadesPeso das Localidades
Adiada discussão sobre peso 
de localidades para remoção
Adiada discussão sobre peso 
de localidades para remoção

AduanaAduana
Projeto "Conheça a 

nossa Aduana" 
agrada visitantes

Projeto "Conheça a 
nossa Aduana" 

agrada visitantes



Novo layout,
melhor acessibilidade,
comunicação...
Nosso site foi
reestruturado para você!

Acesse www.sidi�sconacional.org.br e con�ra.

PROJETO COMUNICAR E INTEGRAR



3
EDITORIAL

Grupos de Trabalho 
em andamento

O início das atividades do GT (Grupo de Trabalho), 
que trata da possibilidade de ganhos remuneratórios à 
Classe, e o avanço das discussões para a criação dos 
outros GT – de agilização da Lei Orgânica do Fisco e da 
Tabela Remuneratória – são o assunto das reportagens 
principais desta edição do Integração.

O primeiro teve sua reunião 
inaugural no dia 21 de fevereiro. 
Os demais seguem em discussão 
entre os sindicalistas e a cúpula do 
Ministério da Fazenda e do Plane-
jamento. A previsão é de que am-
bos se iniciem em março.

Ainda na esteira dos temas alu-
sivos à Campanha Salarial 2012, o 
periódico aborda a iniciativa do 
Sindifisco Nacional para a devolu-
ção dos valores arrecadados para 
o FCP (Fundo do Corte de Ponto). 
O início da operação se deu a par-
tir de fevereiro, com a devolução 
dos valores arrecadados por meio 
da não cobrança da mensalidade 
em janeiro. Na matéria, os filiados poderão saber ain-
da como aderir à outra opção disponibilizada pelo 
Sindicato e se orientar sobre a consulta do extrato de 
crédito a receber.

Além da Campanha Salarial, o Integração aborda o 
adiamento da Administração das discussões sobre as al-
terações dos pesos das localidades para fins de concur-
so de remoção. O assunto foi foco de um GT criado pela 
DEN (Diretoria Executiva Nacional) e representantes das 
DS (Delegacias Sindicais) ano passado, tendo sido res-
ponsável pela sugestão de alterações à minuta de por-

taria da Cogep (Coordenação de Gestão Corporativa) 
que avalia a atual situação. A intervenção do Sindicato 
contribuiu para que a Administração repensasse o pra-
zo para alterações e desse mais tempo ao debate. 

Em outra matéria, a revista ressalta o empenho do 
Sindicato na busca por uma equipa-

ração dos valores recebidos pela 
Classe a título de auxílio alimenta-
ção e creche com os benefícios 
do Legislativo e do Judiciário. A rei-
vindicação encontra-se na Justiça 
desde o dia 30 de janeiro, quando 
a Diretoria de Assuntos Jurídicos 
ajuizou ações nesse sentido. 

Numa breve comparação nota-
-se bem a diferença entre os Po-
deres. Enquanto servidores do TCU 
(Tribunal de Contas da União) rece-
bem R$ 740,96 para despesas com 
alimentação, os Auditores-Fiscais 
da RFB (Receita Federal do Brasil) 
ganham R$ 373. No Legislativo, a 
disparidade é maior ainda quando 

se trata do auxílio creche: R$ 610 frente a R$ 77. 
Por fim, o leitor poderá conferir o resultado da visi-

ta da equipe de Jornalismo do Sindifisco Nacional a 
primeira edição deste ano do projeto “Conheça nossa 
Aduana”, da RFB.  O evento é realizado duas vezes ao 
ano e serve para promover o conhecimento sobre a 
importância da Receita Federal para o país, além de 
orientar as pessoas sobre o exercício das atividades 
praticadas nas unidades aduaneiras.

Aprecie e boa leitura!!!

O Integração trata 
também do início 
da devolução dos 

valores arrecadados 
para o Fundo do 
Corte de Ponto
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CORTE DE PONTO

Fundo de Corte de Ponto 
começa a ser devolvido

O Sindifisco Nacional deu início em fevereiro à devolu-
ção dos valores arrecadados para o FCP (Fundo do 
Corte de Ponto) da Campanha Salarial 2012 por meio 

da não cobrança da mensalidade em janeiro. O objetivo é 
realizar o abatimento de forma automática até que a totali-
dade do recurso a que o filiado tem direito seja devolvida. A 
ideia é promover descontos de até 100% da mensalidade pelo 
tempo necessário para a equalização dos créditos.

Desde o dia 8 de fevereiro, os filiados que contribuíram para 
o fundo podem consultar no site do Sindifisco Nacional, a si-
tuação do seu extrato de crédito a receber. Para ter acesso 
e conferir o saldo, basta estar logado e acessar, à direita no 
site, o menu Serviços/Corte de Ponto/Extrato. Lá, o filiado pode 
conferir quanto pagou de contribuição ao Fundo, qual o cré-
dito apurado e de que forma esse crédito está sendo utilizado 
no abatimento ou quitação de mensalidades do Sindicato.

No caso de o filiado acessar a área indicada e não visu-
alizar o extrato, o interessado deverá entrar em contato com 
o Departamento de Cadastro do Sindifisco Nacional pelo 
email cadastro@sindifisconacional.org.br  ou pelos telefones 
(61) 3218-5235/5297 para mais informações.

Após conferir o saldo a receber, o filiado pode deci-
dir se quer receber o crédito restante em abatimento de 
mensalidade ou em depósito em conta-corrente. Quem 
preferir o desconto na contribuição ao Sindicato, basta 
aguardar, que o débito será realizado automaticamente 
até o esgotamento do saldo.

Quem optar por receber os recursos por meio de depó-
sito em conta-corrente deve atualizar os dados cadastrais, 
incluindo email válido. Para isso, o interessado deve aces-
sar, na área restrita, o menu Cadastro e Acesso/Dados ca-
dastrais e preencher o formulário disponível. Vale lembrar 
que o filiado que não for correntista do Banco do Brasil e 
solicitar o depósito em conta terá descontado o valor da 
tarifa bancária relativo à operação.

Todas as medidas necessárias para garantir a celeridade 
na devolução dos valores arrecadados foram tomadas pela 
DEN (Diretoria Executiva Nacional). O abatimento dos valores 
na mensalidade do Sindicato foi a maneira encontrada para 
devolver o valor da forma mais rápida e abrangente, visto que 
a medida beneficia mais de 95% dos filiados.
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AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

A DEN (Diretoria Executiva Nacional) está empenha-
da na equiparação dos valores percebidos pelos Au-
ditores-Fiscais a título de auxílio alimentação e creche 
às importâncias percebidas em outros poderes. No dia 
30 de janeiro, a diretoria de Assuntos Jurídicos ajuizou 
ações nesse sentido na Seção Judiciária de São Paulo. 

Os servidores do TCU (Tribunal de Contas da União) re-
cebem R$ 740,96 a título de indenização pelas despesas 
com alimentação, enquanto que os Auditores-Fiscais da 
RFB (Receita Federal do Brasil) recebem R$ 373. Quanto 
ao auxílio creche, os servidores do Poder Legislativo re-
cebem o valor de R$ 610, contra R$ 77 da Classe previs-
tos no Orçamento da União para 2013.  

Sindicato busca 
equiparação do auxílio 
alimentação com o de 

outros poderes
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AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

Em dezembro de 2012, o auxílio alimentação dos Au-
ditores teve reajuste em função de portaria do Ministério 
do Planejamento que fixou o valor atual. A última cor-
reção havia sido concedida em 2010. O acréscimo de 
22% no benefício – que em números absolutos rendeu R$ 
69 – manteve o valor total longe de atender as necessi-
dades diárias dos Auditores-Fiscais. O novo valor ofere-
ce R$ 16,95 por dia para consumo alimentício.

A ação apresentada pelo Sindicato levou um histó-
rico do auxílio alimentação, desde a sua criação em 
1992 e concessão a todos os servidores públicos federais 
civis ativos da Administração Pública Federal direta, au-
tárquica e fundacional, passando pelos lapsos de não 
concessão de reajuste e correções com percentuais in-
feriores às perdas monetárias, até os dias atuais. 

O levantamento faz um apanhado de fatos que com-
provam a situação vivenciada pelos Auditores-Fiscais 
em todo o país. “Verifica-se que o valor previsto para in-
denização do servidor público a título de auxílio-alimen-
tação, na realidade não indeniza, pois (...) tais valores 

são insuficientes para ressarcir as despesas com alimen-
tação, tal como previsto no artigo 22, da Lei 8.420/92, 
em razão da defasagem provocada pela ausência de 
correção monetária e inadequação à realidade fática, 
descumprindo a lei quanto ao seu caráter indenizatório 
com a sua adequação à realidade do mercado”, argu-
menta a ação. 

Comprovação
Os valores atuais estão muito distantes dos pratica-

dos por restaurantes e lanchonetes. A título ilustrativo, a 
fim de demonstrar melhor a situação, a argumentação 
apresentada pelo Sindifisco Nacional à Justiça traz uma 
tabela com o preço médio de uma refeição em 2012 
calculado pela TNS Interscience, a pedido da Assert 
(Associação das Empresas de Refeição e Alimentação 
Convênio para o Trabalhador), entidade que congrega 
as principais empresas do segmento (veja os quadros).

Fonte: Instituto Análise
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Com base nos dados, percebe-se claramente que a 
inércia da União viola flagrantemente os direitos Audito-
res-Fiscais, além de causar enormes prejuízos, haja vista 
tratar-se de verba de natureza alimentar. 

Corroborando as afirmações do TNS Interscience, ou-
tro dado importante que consta na ação vem do Die-
ese (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos 
Socioeconômicos), que no dia  8 de janeiro de 2013, 
divulgou que os aumentos inflacionários verificados em 
2012 deram-se de maneira bastante heterogênea en-
tre os grupos que compõem o ICV (Índice de Custo de 
Vida)-Dieese. Para uma inflação da ordem de 6,41%, a 
segunda maior alta apurada foi na Alimentação: 9,98% .

O Sindifisco Nacional defende a isonomia entre os po-
deres, porque assim como os servidores do Legislativo e 
do Judiciário, os servidores do Executivo também mere-
cem a garantia de condições adequadas para um pro-
vimento alimentício condizente com a realidade. Afinal, 
na hora da prestação de serviços de excelência todos 
são cobrados com a mesma firmeza pelo Estado.

Alerta sobre ações Individuais 
Em 2012, a Diretoria de Assuntos Jurídicos tomou co-

nhecimento de que havia uma grande oferta de escritó-
rios de advocacia dando quase como certo, de que os 
pedidos de equiparação do auxílio alimentação ajuiza-
dos nos Juizados Especiais Federais - juizados de peque-
nas causas - seriam providos. Esses escritórios afirmavam 
que era grande a probabilidade de que, quem ajuizasse 
essas ações, não só passaria a receber o valor equivalen-
te ao do TCU e os atrasados dos últimos cinco anos.

Sobre essa questão, a Diretoria reforça alerta feito aos 
filiados de que as ações individuais prevalecem sobre 
ações coletivas. É importante ressaltar que, após o co-
nhecimento da ação coletiva, o jurisdicionado poderá 
requerer a suspensão da ação individual, em 30 dias, 
conforme dispõe o art. 104, da Lei 8.078/90, aplicável às 
ações coletivas. Caso não requeira, prevalecerá a deci-
são da ação individual.
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AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

No dia 19 de dezembro de 2012, foi publicada uma 
matéria no site do Sindicato que tratou dos riscos des-
sas ações e sobre a não necessidade de propositura de 
ações individuais, além de destacar que eventual re-
curso no JEF (Juizado Especial Federal) seja obrigatoria-
mente acompanhado por advogado. Além disso, como 
já existe uma ação coletiva, o regulamento do progra-
ma da Assistência Jurídica Individual do Sindicato não 
permite essa contratação.

Como a União é obrigada a recorrer caso venha a 
ser derrotada, os filiados que optaram por ações indivi-
duais terão que contratar advogados para assisti-los na 
Turma Recursal, às suas próprias expensas. Além disso, 
se a decisão na ação individual for desfavorável e não 
houver a interposição de recurso, operar-se-á o trânsito 
em julgado, e a pessoa que optou por essa via não será 
beneficiada em caso de êxito na ação coletiva propos-
ta pelo Sindicato. 

É válido ressaltar, ainda, que pouco antes do reconhecimento da reper-
cussão geral, o próprio ministro já havia dado provimento a recurso ex-
traordinário do INSS, com o mesmo objeto, invocando a Súmula 339 do 
STF. Significa dizer que, no mérito, o ministro, aparentemente, tem posição 
contrária à equiparação dos valores. Contudo, cabe ao Pleno do STF julgar 
o recurso em que se reconheceu a repercussão geral e, assim, dispor definiti-
vamente sobre a possibilidade ou não da equiparação..

Em setembro de 2012, o ministro Luiz Fux, do STF (Supremo Tribunal Fe-
deral), reconheceu a repercussão geral da matéria em recurso extra-
ordinário do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), interposto em 
ação individual, diante da relevância econômica.

O Sindifisco Nacional propôs as ações judiciais com esse fundamento, 
requerendo a equiparação do auxilio alimentação com os servidores 
do TCU e do auxilio creche com os servidores do Legislativo. Nas peti-
ções iniciais demonstra-se violação não apenas ao princípio da iso-
nomia como também ao da legalidade, da moralidade e da irredu-
tibilidade de vencimentos.

Para a Turma Recursal, o auxílio alimentação não se enquadra no conceito 
de vencimentos, uma vez que se trata de verba indenizatória. Esse, também, 
é o fundamento jurídico para a equiparação do auxílio creche, associado 
ao que dispõe o Estatuto da Criança e do Adolescente, pois a sua natureza 
jurídica, também, é indenizatória.

O fundamento jurídico invocado pela Turma Recursal é de que não incide a 
Súmula 339 do Supremo Tribunal Federal, que prevê a vedação ao Poder Ju-
diciário de promover o aumento de vencimentos de servidores públicos, sob o 
fundamento de isonomia, por não ter função legislativa.

A Diretoria de Assuntos Jurídicos lembra que, recentemente, a Turma Recursal (que 
é a segunda instância do Juizado Especial Federal) da Seção Judiciária de Santa 
Catarina decidiu em ações individuais, propostas por servidores do INSS (Instituto 
Nacional de Seguridade Social), ser devida a equiparação do valor percebido, a 
título de auxílio alimentação, desses servidores, ao valor percebido pelos servidores 
do TCU (Tribunal de Contas da União).

Entenda Melhor
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DEN atua junto ao 
Executivo para 

início dos GTs 

Na lista de prioridades da DEN (Diretoria Executiva Nacional) do 
Sindifisco Nacional neste primeiro semestre de 2013, os GTs (Gru-
pos de Trabalho) previstos no Termo de Compromisso assinado 

pelo Ministério do Planejamento, ano passado, estão começando a 
tomar formato junto ao Executivo Federal. 

Foto: Valcir Araujo

10
CAPA



11
CAPA

Um deles - o que estudará a via-
bilidade de implementação de um 
modelo de ganhos remuneratórios 
vinculados à eficiência da arreca-
dação tributária federal – já teve sua 
primeira reunião inaugural, no dia 21 
de fevereiro. As regras e orientações 
da criação do GT, assim como a lista 
dos participantes constam em porta-
ria da RFB (Receita Federal do Brasil) 
publicada do início do mesmo mês.

Em janeiro, antes mesmo de inicia-
dos os trabalhos, a Classe recebeu 
informações sobre estudo que pode 
auxiliar o trabalho do GT. O sistema 

Reunião com Barreto sobre GTs (30/01/13)

AGU (Procuradores da Fazenda Na-
cional, Advogados da União, Procu-
radores Federais e Procuradores do 
Banco Central) concluiu (em estudo 
realizado em formato similar ao que 
será feito com os Auditores-Fiscais) 
pela revisão do parecer GQ-24, de 
autoria da própria CGU, sobre a pos-
sibilidade de percepção de hono-
rários de sucumbência pelos advo-
gados públicos federais. O parecer 
negava a hipótese.

A decisão sinaliza favoravelmen-
te à demanda dos Auditores, que é 
a possibilidade de garantia da coe-

xistência dos subsídios com ganhos 
remuneratórios extras - relaciona-
dos à arrecadação. 

“O GT da AGU chegou à conclu-
são de que é possível um adicional 
aos advogados públicos que seja 
além do subsídio e extensivo a apo-
sentados e pensionistas. Buscaremos 
esse mesmo reconhecimento aos Au-
ditores, respeitadas as nossas pecu-
liaridades”, ressaltou o presidente do 
Sindifisco Nacional, Pedro Delarue.

Celeridade
Outro GT decorrente da Cam-

panha Salarial dos Auditores – o da 
revisão da Tabela Remuneratória – 
tem previsão de início em março. 

Já o GT que trata do encami-
nhamento da LOF (Lei Orgânica 
do Fisco) será resolvido junto ao se-
cretário-executivo do Ministério da 
Fazenda, Nelson Barbosa, após seu 
retorno das férias, previsto para o 
início de março, de acordo com in-
formação repassada pelo secretário 
da RFB, Auditor-Fiscal Carlos Alberto 
Barreto. A previsão de encerramen-
to dos debates é junho. Reunião com Barreto sobre GTs (30/01/13)

Foto: Valcir Araujo

Foto: Valcir Araujo
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PESO DAS LOCALIDADES

Próximo concurso de remoção 
manterá regras do anterior

O Sindifisco Nacional conseguiu, junto à RFB (Re-
ceita Federal do Brasil), uma atenção maior na 
discussão sobre as alterações dos pesos das lo-

calidades para fins de concurso de remoção.
Em reunião no dia 29 de janeiro com parte da DEN (Di-

retoria Executiva Nacional), o subsecretário da Cogep (Co-
ordenação de Gestão Corporativa), Auditor-Fiscal Marcelo 
de Melo, concordou que o tema precisa ser avaliado com 
cautela a fim de evitar injustiças num novo processo e que, 
por conta disso, o próximo concurso será realizado ainda 
com as regras atuais. Ainda de acordo com o subsecretá-
rio, o estudo deixou de ser prioridade para a Administração.

Na ocasião, ele garantiu que o Sindicato continuará 
a ser chamado para participar da discussão.

Desde o ano passado, a Administração prevê a cria-
ção de uma minuta de portaria com mudanças nos 
pesos das localidades para fins de concurso de remo-

ção. O argumento da Administração para a edição de 
novas regras é que a tabela está defasada e que, por-
tanto, deve ser melhorada para corrigir distorções em 
relação à atual situação das cidades.

Diálogo

Na tentativa de defender ajustes adequados para 
a Classe e assim evitar equívocos na norma, integrantes 
do CDS (Conselho de Delegados Sindicais), realizado em 
agosto de 2012, aprovaram por aclamação a criação de 
uma comissão para avaliar e sugerir alterações à minuta 
de portaria da Cogep. Formada por integrantes de dife-
rentes Regiões Fiscais, o GT (Grupo de Trabalho) teve por 
objetivo assessorar a DEN na formulação das propostas a 
serem apresentadas à Coordenação.

Oficina de remoção, dias 30 e 31/10/12

Foto: Cristiano Eduardo
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Para a diretora adjunta de Comu-
nicação do Sindifisco Nacional, Letí-
cia Cappellano, uma das integrantes 
do Grupo, a decisão da Administra-
ção em prolongar as discussões inter-
nas foi acertada, tendo em vista ser 
esse um assunto delicado e que afe-
ta o planejamento de vida de muitas 
pessoas. “Todos os argumentos que 
contribuírem para aperfeiçoar a mi-
nuta são bem- vindos. O Sindicato 
continuará participativo e atento às 
novidades”, afirma a sindicalista. 

Para subsidiar as discussões, 
Cappellano e os demais integran-
tes do Grupo entregaram à Admi-
nistração um denso material com a 
análise minuciosa da minuta e com 
contribuições dos filiados. Por email, 
Auditores-Fiscais externaram dúvidas 
e preocupações e compartilharam a 
necessidade do debate participativo 
que garantisse um equilíbrio justo en-
tre os interesses da Administração e os 
da Classe por uma condição laboral 
com mais qualidade. O GT foi encer-
rado em outubro, dois meses após o 
início das discussões, com uma ofici-
na técnica. 

A Auditora-Fiscal Silvana de Frei-
tas Martins Ferreira, que também in-
tegrou o GT, aguarda por um desfe-
cho favorável. Lotada há seis anos 
e meio em Paranaguá (PR), ela es-
pera uma oportunidade de ser des-
locada para a capital paranaense, 
onde mora a família. 

“A Administração parece estar 
atenta a esse assunto, e isso é bom. 
Somos diretamente afetados com 
qualquer modificação na norma e 
estamos ansiosos por uma definição. 
Mas também estamos preocupados 
com a falta de concurso externo que 
propicie a movimentação do efeti-
vo. Enquanto a RFB não mostrar ao 
Governo que há déficit de Auditores 
para o cumprimento das atividades, 
dificilmente teremos essa contraparti-
da”, expressou a Auditora.

Trabalhos continuam

A nova Portaria não poderá ter efeito retroativo, de 
forma que a pontuação acumulada até a entrada em 
vigor das novas regras deve ser preservada.

O fim do GT resultou no compromisso da Administra-
ção de observar as sugestões apresentadas durante os 
trabalhos. Confira abaixo:

O IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) das cida-
des também terá um peso maior. A metodologia mede o 
grau de desenvolvimento econômico e a qualidade de 
vida oferecida à população.

A graduação para localidades com aeroportos de-
penderá do número de voos nacionais diários.

A Cogep definirá se a tabela terá quatro ou seis clas-
ses. Entretanto a primeira e a última classe permanece-
rão com pontuação de 1 e 2,5, respectivamente.

O índice de saída deverá integrar e ter peso maior 
nos parâmetros de graduação das cidades. A intenção 
de mobilidade expressa se há problemas na localidade 
quanto a sua estrutura, condições de trabalho, transporte 
entre outros aspectos.

Entrega de estudo sintético 
sobre regras de remoção.

Foto: Cristiano Eduardo
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RFB abre unidades 
aduaneiras para visitação

Em janeiro, mês em que se come-
morou o “Dia Internacional da 
Aduana”, celebrado no dia 26, a 

RFB (Receita Federal do Brasil) abriu as 
portas para receber os interessados 
em conhecer unidades aduaneiras 
do país. Centenas de pessoas tiveram 
a oportunidade de participar do pro-
jeto “Conheça nossa Aduana”, reali-
zado no dia 28 do mesmo mês.

O jornalismo da DEN (Diretoria 
Executiva Nacional) acompanhou 

a visitação na Aduana do Aeropor-
to Internacional Juscelino Kubis-
tchek, em Brasília (DF), que reuniu 
cerca de 40 pessoas entre servido-
res públicos, empresários, membros 
do terceiro setor e estudantes.  

A visitação foi iniciada com pro-
nunciamento do secretário da Re-
ceita Federal, Auditor-Fiscal Carlos 
Alberto Barreto, que garantiu que, 
por meio da metodologia progra-
mada no projeto, é possível ter 

uma noção ampla do importante 
papel que o Ministério da Fazenda, 
por meio da RFB, desenvolve para 
proteger a economia nacional. 

Nos 30 minutos seguintes, o ins-
petor da Alfândega do aeroporto, 
Auditor-Fiscal Alexandre Martins 
Angoti, apresentou um panora-
ma geral dos serviços prestados e 
destacou o empenho da Casa na 
busca de uma administração tri-
butária e aduaneira com foco na 

Conhecendo os recintos alfandegados
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Justiça Fiscal, em benefício da so-
ciedade. “É interessante para a Re-
ceita Federal que todos conheçam 
mais os seus direitos e possam tam-
bém cumprir todos os seus deveres 
e quem sabe até ajudar a fiscaliza-
ção. Esse é o espírito da educação 
da sociedade”, disse o inspetor. 

E é preciso muito esforço para 
guardar o território nacional com 
quadro de pessoal ainda muito 
aquém do necessário. Apesar disso, 
os números resultantes dos serviços 
aduaneiros contabilizados em 2012 
demonstram o quão eficiente tem 
sido a fiscalização. Foram desem-
baraçados 2,42 milhões de Decla-
rações de Importação e 1,25 mi-
lhões Declarações de Exportação, 
totalizando 3,67 milhões de decla-
rações. Também foram fiscalizados 
18,7 milhões de passageiros interna-
cionais nos aeroportos brasileiros – 
média de 51 mil/dia. 

“A administração aduaneira 
consiste, essencialmente, em exer-
cer o controle sobre o fluxo de mer-
cadorias, bens e veículos que en-
tram no território nacional ou que 
dele saem, de forma a garantir a 
regularidade da operação, o cum-
primento da legislação aduaneira 
e o recolhimento dos direitos e tri-
butos incidentes sobre a importa-
ção ou exportação”, explicou Ale-
xandre Angoti. 

Em seguida, foi apresentado um 
painel com o planejamento estra-
tégico da Receita Federal até 2015. 
Também tratou-se nesta primeira 
etapa da visitação sobre o geren-
ciamento de riscos em momentos 
variados da atuação das cadeias 
logísticas e ainda sobre os meca-
nismos utilizados para reforçar a vi-
gilância e repressão – helicópteros, 
lanchas, cães de faro e ferramen-
tas tecnológicas.

Depois de apresentar a missão 
da Receita Federal, os visitantes 

passaram da teoria a pratica e vi-
veram um “dia de aduaneiro”, com 
simulações de inspeção de baga-
gem. No saguão de desembarque 
internacional havia malas estrate-
gicamente montadas para serem 
interceptadas pela fiscalização. 
Cabia aos visitantes apontar as 
mercadorias irregulares encontra-
das em cada uma delas. 

A condução desta segunda eta-
pa coube ao Auditor-Fiscal Onési-
mo Stafuzza, com auxílio de outros 
servidores da Casa. “Geralmente a 
fila das pessoas que não vão decla-
rar seus bens é enorme, a maioria 
não declara”, diz. Foram retirados 
das malas óculos falsificados, CDs 
piratas, tênis contrafeitos, grande 
quantia de dinheiro e armas. Foi 
explicado como são tratados cada 
uma dessas mercadorias de forma a 
proteger o Estado. 

A administração 
aduaneira consiste, 
essencialmente, em 
exercer o controle 

sobre o fluxo de 
mercadorias, bens e 
veículos que entram 
no território nacional 

ou que dele saem

Auditor-Fiscal - Alexandre Angoti 

Inspetor Alexandre Angoti 
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Stafuzza explicou aos visitantes 
que, além de cada viajante ter o 
limite de até US$ 500 para ingresso 
de mercadorias no país, há outros 
parâmetros que devem ser segui-
dos. Diversas são as estratégias 
usadas para driblar a fiscalização. 
A mais comum é afirmar que as 
mercadorias serão objeto de pre-
sente para família, mas não adian-
ta, regra é regra e as de bagagem 
estão compiladas na IN (Instrução 
Nortmativa) 1.059/2010, disponível 
no site da Receita Federal do Brasil. 

Passada essa etapa, todos cir-
cularam de ônibus pelo aeroporto 
para conhecer melhor a estrutura 
da zona primária, passando pelos 
terminais de cargas e pelo arma-
zém alfandegado. 

Em pouco mais de três horas, os 
visitantes puderam ter uma visão 
ampla dos serviços aduaneiros, 
os aspectos principais para quem 
vai passar pela Aduana. A próxima 
edição do projeto às dependên-
cias aduaneiras está programada 
para julho deste ano. 

Geralmente a fila 
das pessoas que 
não vão declarar 

seus bens é enorme, 
a maioria não 

declara

Auditor-Fiscal - Onésimo Stafuzza
Onésimo Stafuzza 
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A ideia do projeto é extre-
mamente importante porque 
é uma maneira simplificada 
de o cidadão conhecer o tra-
balho da Aduana, o que faz, 
quais são os procedimentos 
adotados. Somos parte deste 
processo, passamos por essas 
situações e, muitas vezes, a 
gente não sabe como agir. É 
um projeto que vale a pena e 
precisa ser divulgado.

Representante administrativo 
e financeiro da Embaixada da 
Suécia

Edimar Silva
É um projeto que realmen-

te dá transparência a serviços 
que o público não conhece. 
Pena que não havia mais pes-
soas aqui. Particularmente fi-
quei sabendo do projeto por-
que um colega se inscreveu e 
também me convidou para vir 
junto. Acho que a divulgação 
poderia ser melhor. 

Servidor do Serpro

Agostinho Bezerra de Souza

O evento atendeu às minhas 
expectativas. Boa parte das 
dúvidas que eu tinha sobre os 
procedimentos da alfândega 
foram sanados e, com essas 
informações, fica mais fácil en-
tender o trabalho em relação 
a nossa entidade, a gente veio 
com esse enfoque, ou seja, de 
buscar informações para sa-
ber se estamos cumprindo os 
requesitos legais. 

Analista de Sistema do Serpro

Andrea Martins

No Brasil é interessante que o 
brasileiro conheça o papel da 
RFB. Muitos têm a impressão que 
o órgão é apenas de controle e 
repressão, quando na verdade  
sua função é fazer o controle 
para proteger o mercado, para o 
recolhimento correto dos tributos, 
para evitar a evasão das divisas, 
para evitar o tráfico de armas, 
animais, medicamentos, enfim 
de mercadorias que podem afe-
tar o país de alguma maneira. É 
interessante que se entenda que 
o papel da Alfândega brasileira 
se estende a algo muito maior: a 
proteção das pessoas e do país.

Diretor de projetos do Instituto 
Amigos da Terra

Dellano Fagundes
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Retrospectiva 
Em 2012, 32 unidades da Receita 

Federal, espalhadas por todo o Brasil, 
receberam no dia 04 de julho, aproxi-
madamente 800 visitantes que se ca-
dastraram previamente para conhe-
cer as atividades aduaneiras. 

Na Alfândega no Aeroporto do Rio 
de Janeiro, uma das atrações da visita 
foi a apresentação dos cães de faro. A 
labradora Sharon e a pastora alemã 
Cris roubaram a cena e deixaram en-
cantados os visitantes. 

Na Alfândega no Porto de Santos, 
os visitantes conheceram alguns dos 
recintos alfandegados, as lanchas 
da Receita Federal e escâneres em 
ação, bem como a área de fundeio 
de embarcações. Foi feita ainda visi-
tação ao Museu de Produtos Contra-
feitos localizado dentro do edíficio-
-sede da Alfândega. 

No Aeroporto Internacional de Bra-
sília, os visitantes tiveram a oportuni-
dade de presenciar uma simulação 
de fiscalização de bagagens, além 
de visitarem os terminais de desem-
barque internacional e o terminal de 
cargas internacionais. 

Na alfândega de Vitória, os visi-
tantes foram levados a um dos Portos 
Secos, onde tiveram a oportunidade 
de ver também uma demonstração 
da atuação dos cães de faro prepa-
rados pelo CNCF (Centro Nacional 
de Cães de Faro da Receita Federal), 
cuja sede fica na capital capixaba.
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Projeto
Comunicar
Integrar&

No Sindifisco, esses verbos não ficam só na teoria



Unafisco Saúde 20 anos. 
Quem conhece faz parte.

Entenda a Promoção

15%

20%

Associar-se ao
Unafisco Saúde Soft

Você contará com
20% de desconto
nos próximos 12 meses

Após 12 meses,você
terá um desconto
de 15% por mais 6 meses

+
Promoção Unafisco Saúde Soft*

Para que você e sua família possam
comemorar nossos vinte anos com muita saúde

e muitos anos de vida.

à promoção Unafisco Saúde Soft 20+20
O Unafisco Saúde estendeu o prazo de adesão 

Auditor-Fical, estendemos o prazo de adesão à campanha Unafisco Saúde Soft 20+20 
para que você e sua família possam entrar para a família Unafisco Saúde e usufruir de 
todos os diferenciais de um plano de saúde que é incomparável:

Ampla rede credenciada, incluindo hospitais e prestadores 
da rede UNIMED,

Atendimento facilitado através do Fale Conosco, que com-
provadamente soluciona adversidades em menos de 24h, 

Não perca mais essa oportunidade de fazer parte de um 
plano de saúde personalizado e diferenciado, criado para 
atender você e sua família.

Participação nas decisões do plano. Aqui, você não é mais um 
número, mas é parte ativa em todas as mudanças do plano.

Aqui nosso maior patrimônio é a sua vida.

Em nosso site (www.unafiscosaude.org.br),
você encontra maiores informações sobre a 
Promoção Unafisco Saúde Soft 20+20 e sua 
validade.

Não deixe de acessar e se informar.

Soft
* Promoção válida para novas adesões


