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EDITORIAL

Trabalho dos GTs 
começam a dar frutos

Nesta edição da revista Integração cumprimos o 
acordado no número anterior e dedicamos nossa ma-
téria principal a uma atualização dos avanços dos GTs 
(Grupos de Trabalho) frutos da Campanha Salarial. 

Além disso, o Integração também traz um balan-
ço do Jurídico Atuante em 2013. Em função das elei-
ções o programa está interrompido. 
No entanto, apesar do pouco tempo 
permitido para o trabalho, direto-
res do Jurídico do Sindicato ain-
da conseguiram visitar mais de 40 
localidades por todo o país para 
tirar dúvidas e atualizar os filiados 
sobre a situação das ações de in-
teresse da categoria. 

Inclusive, no que diz respeito a 
boas notícias no campo das ações 
em tramitação na Justiça, a Clas-
se pode comemorar uma grande 
vitória obtida pelo Jurídico duran-
te o fechamento desta edição.  A 
1ª Seção do STJ (Superior Tribunal 
de Justiça) julgou favoravelmente 
o recurso repetitivo na ação dos 
28,86% dos Auditores-Fiscais vincu-
lados ao ex-Unafisco. A decisão foi 
unânime e assegurou a integralidade dos 28,86% sobre 
a RAV. Com o resultado, todos os processos atualmen-
te sobrestados seguirão a mesma decisão. Traremos 
informações mais detalhadas no próximo número. 

Outra matéria importante nesta edição diz respeito 
ao encontro de membros da DEN (Diretoria Executiva 
Nacional) com a Presidência da Funpresp (Fundação 
de Previdência Complementar do Servidor Público 
Federal) para elucidar algumas questões repassadas 

por filiados sobre o funcionamento do novo modelo. 
A Diretoria é contra a existência dessa forma de 

Previdência para os novos Auditores-Fiscais, mas en-
tende que aposentadoria é um ponto muito impor-
tante na vida de todos e, nesse sentido, deve ser tra-
tada com o máximo de clareza possível sobre quais 

as opções disponíveis a fim de que 
cada filiado defina como agir. 

Ainda nesta edição, temos uma 
matéria sobre os últimos aconteci-
mentos relacionados às eleições.  
Foram homologadas três chapas 
concorrentes à DEN: Opinião e 
Unidade (Chapa 1); Transparên-
cia e Ação (Chapa 2); e Renovar – 
Integração (Chapa 3). E também 
foram divulgados os nomes de 
seis Auditores-Fiscais na disputa 
pelas vagas do CFN (Conselho Fis-
cal Nacional). 

Por fim, temos uma reportagem 
especialíssima sobre o tratamento 
que as unidades da RFB (Receita 
Federal do Brasil) em Foz do Igua-
çu dão ao material apreendido.  
Na localidade, foram desenvolvi-

das parcerias e tecnologias para o aproveitamento 
de resíduos de materiais apreendidos e destruídos 
por força legal.  O trabalho é motivo de orgulho 
para o órgão e mostra que com um pouco de cria-
tividade e muita boa vontade é possível transformar 
a sociedade.

Boa leitura!!!

Nesta edição 
dedicamos nossa 
matéria principal 
aos avanços dos 
GTs (Grupos de 

Trabalho) frutos da 
Campanha Salarial. 
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GTs da Campanha Salarial avançam
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Jurídico Atuante fecha 
2013 a todo vapor
Os números não escondem: nove advogados 

trabalhando em 13 mil processos cadastra-
dos e no acompanhamento de 450 tipos 

diferentes de ações. O Departamento Jurídico do 
Sindifisco Nacional é, certamente, o mais atuante 
da entidade e, neste ano de 2013, tem muito o que 
comemorar. De janeiro para cá, um dos principais 
projetos desenvolvidos pela pasta, o Jurídico Atu-
ante, visitou mais de 40 localidades e levou informa-
ções jurídicas de interesse para mais de mil filiados. 

A dinâmica do projeto é a seguinte: a DS (De-
legacia Sindical) interessada envia um email 
para o Departamento Jurídico, que agen-
da a visita. Geralmente, os encontros têm 
início com uma apresentação sobre o fun-
cionamento do Departamento Jurídico.

“Falamos quantos somos, a estrutura 
e como tratamos toda a nossa carga de 
trabalho”, explica o diretor adjunto de As-
suntos Jurídicos da DEN (Diretoria Executiva 
Nacional), Luiz Henrique Behrens Franca. 

Logo em seguida, é explicado o andamento das 
principais ações que estão tramitando. As mais comen-
tadas neste ano foram as ações dos 28,86%, dos 3,17%, da 
Gifa (Gratificação de Incremento da Fiscalização e da Arre-
cadação), da GDAT (Gratificação de Desempenho de Ativida-
des Tributárias), da licença prêmio e da aposentadoria especial. 

Experiências
Em Florianópolis, onde o projeto passou no dia 14 de abril, a expectativa dos filia-

dos foi proporcional à resposta positiva recebida pelos advogados. “A visita contou 
com a presença expressiva dos filiados. O encontro foi divido para tratar pela manhã 
das ações do ex-Unafisco e do Sindifisco Nacional. A tarde foi reservada a esclareci-
mentos sobre processos envolvendo a ex-Fenafisp e o Sindifisp/SC, com a participa-
ção de filiados de todo o estado, inclusive do interior”, ressalta Pedro Dietrich, diretor 
Jurídico da DS/Florianópolis. 

Dietrich também ressaltou como positiva a participação dos filiados, que tiveram 
espaço aberto para fazer perguntas e tirar dúvidas. A sugestão feita pelo diretor é 
que as visitas sejam feitas com mais frequência.
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Rio de Janeiro
- Niterói
- Campos
- Campos/Macaé
- Volta Redonda

São Paulo
- São Paulo
- São José do Rio Preto
- Marília
- Araçatuba
- Santos
- Taubaté
- Limeira/Piracicaba

- São José dos Campos
- Presidente Prudente
- Osasco/Barueri
- Campinas
- Sorocaba
- Bauru

Minas Gerais:
- Belo Horizonte
- Divinópolis 
- Araxá
- Juiz de Fora

Maranhão
- São Luís

Sergipe
- Aracajú

Santa Catarina
- Florianópolis

Rio Grande do Sul
- Passo Fundo
- Santo Ângelo

Paraná
- Maringá
- Londrina
- Foz do Iguaçu

Mato Grosso
- Cuiabá

Goiás
- Goiânia

Pernambuco
- Recife
- Porto de Galinhas

Visitas do Jurídico Atuante em 2013
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"Para reduzir as 
desigualdades sociais...".

10 Ideias para uma 
Tributação mais Justa 

Cartilha

Acesse nosso site
www.sindi�sconacional.org.br 
informe-se  e acesse o material 
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DEN busca informações sobre a 
Funpresp junto à Administração

O funcionamento da Previdên-
cia Complementar do Servi-
dor Público Federal ainda é 

uma incógnita para a Classe, como 
tem ficado demonstrado à DEN (Di-
retoria Executiva Nacional) em seus 
contatos junto às bases. E não é para 
menos. O funcionamento pleno da 
Funpresp (Fundação de Previdência 
Complementar do Servidor Público 
Federal) ainda está em fase embrio-

nária e muitas questões/adesões ain-
da dependem de regulamentação, 
como apurou a Diretoria em reunião 
realizada com o presidente da Fun-
dação, Auditor-Fiscal Ricardo Pena.  

O Sindifisco Nacional procurou a 
Funpresp para atender à demanda, 
em especial dos novos Auditores-
-Fiscais da RFB (Receita Federal do 
Brasil), a fim de buscar informações 
mais detalhadas sobre o funciona-

mento da Fundação. Participaram 
do encontro, o presidente do Sindi-
cato, Pedro Delarue; e o 1º e 2º vice-
-presidentes da entidade, Lupércio 
Montenegro e Sérgio Aurélio Velozo 
Diniz, respectivamente. Pela Fun-
presp, além de seu presidente, parti-
cipou o diretor de Investimentos, Lício 
da Costa Raimundo.

É importante salientar que a DEN 
é terminantemente contra a criação 

Sindicalistas discutem detalhes do Funpresp com presidente da entidade

Foto: Valcyr Araújo
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do novo regime e ainda luta pela volta do modelo an-
terior a todos. Por esse motivo, a entidade desenvolveu 
intenso combate no Congresso Nacional na tentativa de 
impedir a mudança. 

No entanto, o Sindicato reconhece que é importan-
te levar orientações a seus filiados, não só aos novos 
membros da categoria, mas à Classe como um todo, 
para que cada um possa decidir sobre o planejamento 
que melhor lhe aprouver a fim de garantir uma aposen-
tadoria segura. 

Reunião
Os principais questionamentos apresentados ao presi-

dente da Funpresp foram relativos à adesão à Fundação, 
ao aproveitamento de tempo de serviço para os Audito-
res oriundos da carreira militar, ou que vieram de estados 
e municípios, e ainda para os que são provenientes do 
Legislativo ou do Judiciário.   

“Em alguns casos, a Receita Federal tem afirmado 
que falta regulamentação para que sejam feitas ade-
sões ao novo regime. Quanto aos ex-militares e outras 
carreiras, especula-se que não haverá aproveitamen-
to do tempo de serviço”, pontuou o presidente do Sin-
dicato, Pedro Delarue.  

Adesão
Ricardo Pena informou que a adesão à Funpresp 

pode ser feita desde o dia 4 de fevereiro de 2013, data 
em que o novo regime entrou em vigor. As adesões 
devem ser realizadas através do patrocinador e no lo-
cal de trabalho do Auditor. 

“O Auditor deve procurar o gestor de Recursos Huma-
nos, que é obrigado a atendê-lo e efetivar a inscrição. Já 
existe uma orientação normativa da Segep [Secretaria 
de Gestão Pública do Ministério do Planejamento], a de 
nº 09/2013, que fornece ao responsável um passo a passo 
do procedimento”, informou Pena. 

Ainda sobre esse ponto, Pena explicou que existem duas 
formas para efetivar a inscrição. O servidor pode entrar 
no site da Fundação – www.funpresp-exe.com.br – pre-
encher o formulário de inscrição eletrônico, denominado 
“Requerimento de Inscrição”, imprimir três vias – uma para 
o RH (Recursos Humanos), que dá o aceite; outra para o 
assentamento funcional; e a terceira fica com o Auditor. 

A outra forma é por meio do SiapeNet (Sistema Inte-
grado de Administração de Recursos Humanos), que 
já tem um campo específico em que o Auditor pode 
fazer a inscrição. O procedimento é o mesmo – preen-
chimento eletrônico, impressão em três vias e encami-
nhamento ao RH. 

É importante destacar que a adesão é opcional. Os 
Auditores-Fiscais que ingressaram na RFB depois do lan-
çamento do Fundo de Previdência Complementar terão 
seu benefício previdenciário limitado ao teto do INSS (Ins-
tituto Nacional do Seguro Social), atualmente estabele-
cido em R$ 4.159,00. Quem quiser receber mais na apo-
sentadoria, através da Funpresp, terá de contribuir com 
percentuais de 7,5%, 8% ou 8,5%.  

Outras carreiras
Ricardo Pena aconselhou que os Auditores-Fiscais 

oriundos de outras carreiras, estaduais ou municipais, 
aguardem a publicação do Decreto que regulamen-
tará os artigos 3º e 22º da Lei 12.618/13, que instituiu 
a Previdência Complementar dos Servidores Públicos. 

São três situações que serão regulamentadas pelo De-
creto. A primeira será como ficará a posição do servidor 
oriundo de outros entes federativos - estados ou municí-
pios - que ingressar no serviço público federal.  O segun-
do caso é sobre aqueles que já estão no serviço público, 
no regime antigo, e desejam migrar para o regime novo. 
Por fim, a terceira situação, a dos militares, o Decreto vai 
disciplinar se o tempo de serviço será contabilizado. 

“O meu conselho é - seja militar, seja migração, seja os 
que vêm de estados e municípios - que não tomem ne-
nhuma atitude no momento, e aguardem a publicação 
do Decreto”, recomendou Pena. 

É importante ressaltar que a migração do regime an-
tigo para o regime novo é irrevogável. Por isso, a orienta-
ção da Diretoria da Funpresp para os casos elencados é 
que aguardem o Decreto. 

Quebra de vínculo
Também é importante informar que o servidor fe-

deral – de qualquer órgão, autarquia, ou fundação 
federal - que hoje passar em outro concurso e tomar 
posse sem quebra de vínculo (interstício) não perde 
sua condição para continuar no regime antigo. Para 
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os servidores oriundos dos estados e 
municípios é ainda o Decreto que 
vai regulamentar a situação. 

Portabilidade dos 
Fundos 

A Fundação permite a portabi-
lidade de qualquer Fundo de Pen-
são, mas para aderir a esse fundo 
é necessário que o Auditor tenha 
uma conta na Funpresp. Mesmo o 
Auditor que pertence ao regime an-
tigo, e não quer migrar, pode entrar 
na Fundação como participante 
alternativo, ou seja, ele deve abrir 
uma conta de Previdência Comple-
mentar, um plus, uma aposentado-
ria adicional, em que resolverá com 
quanto contribuirá mensalmente, 
no valor mínimo de R$ 100.  

Pena ainda destacou o que 
considera algumas vantagens de 
migrar os fundos de pensão para a 
Funpresp: não há taxa de adminis-
tração; só há taxa de carregamen-
to para a manutenção da entida-
de, hoje em 7%.

A DEN volta a frisar que não é 
favorável à instituição da Fun-
presp e defende a integralidade 
e a paridade para todos os Audi-
tores-Fiscais. Entretanto, não pode 
se furtar a prestar informações aos 
filiados sobre o funcionamento do 
novo regime.

Fique por dentro
Regulamento do Plano de benefícios dos Servidores Públicos Federais do Poder 
Executivo está disponível no site da Fundação – www.funpresp-exe.com.br, onde 
também é possível encontrar um simulador de adesão e ainda o número da 
Central de Atendimento – 0800-282-6494.

11
FUNPRESP
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Trabalho dos GTs da 
Campanha Salarial 

2012 avançam
No fechamento da última edição da revista Integração, o jorna-

lismo do Sindifisco Nacional foi informado sobre notícias de extrema 
importância para Classe no que diz respeito aos frutos da Campa-
nha Salarial 2012. O assunto foi tema do editorial da publicação, 
através do qual se estabeleceu o compromisso de trazer neste ca-
derno uma atualização sobre o assunto. 

12
CAPA
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Pois bem. Ainda em agosto, a proposta de minuta 
da LOF (Lei Orgânica do Fisco), que havia sido encami-
nhada à RFB (Receita Federal do Brasil) para algumas 
adequações administrativas, retornou à Secretaria 
Executiva do Ministério da Fazenda. Em reunião entre 
diretores da DEN (Diretoria Executiva Nacional) e repre-
sentantes da Administração e no mesmo dia em que o 
documento chegou ao Ministério, ficou acordado um 
novo encontro entre o secretário interino do Ministério 
e o Sindifisco Nacional para finalizar o texto. 

Passado esse rito político e administrativo, a propos-
ta seguirá para análise jurídica da PGFN (Procuradoria-
-Geral da Fazenda Nacional). É importante frisar que 
em maio de 2010, o CDS aprovou substitutivo à minu-
ta de LOF apresentada pela RFB. O texto foi referen-
dado pela Classe em Assembleia Nacional 
no mesmo mês. Desde então, a DEN tem 

trabalhado para que a totalidade das ressalvas feitas 
pela categoria estejam contempladas no texto final. 

A proposta da LOF dormitava nas gavetas do Ministério 
da Fazenda desde o segundo semestre de 2010 e só saiu 
desta condição graças ao acordo assinado entre a Clas-
se e o Governo no desfecho da Campanha Salarial 2012. 

Desde 2005, o Sindifisco Nacional tem defendido a 
aprovação de uma Lei Orgânica do Fisco. De acordo 
com o artigo 50, da Lei 11.457/07 (Fusão dos Fiscos), o 
Governo teria o prazo de um ano, após a publicação 
da referida norma, para encaminhar ao Congresso Na-
cional projeto de Lei Orgânica das auditorias federais, 
“dispondo sobre direitos, deveres, garantias e prerro-
gativas dos servidores integrantes das carreiras de que 
trata a Lei nº 10.593/02”, o que ainda não aconteceu.

A Direção Nacional está concentrada na obten-
ção de uma Lei Orgânica que estabeleça, entre ou-

tras medidas, autonomia técnica e independência 
a RFB e assegure uma fiscalização tributária mo-

derna, independente e livre de pressões exter-
nas. 

Em outra frente, o Sindicato trabalhou para 
que o presidente da Câmara dos Deputa-

dos, deputado Henrique Eduardo Alves 
(PMDB/RN), determinasse a criação da 

Comissão Especial destinada a apre-
ciar e proferir parecer à PEC (Proposta 

de Emenda à Constituição) 186/07, 
que evidencia a urgência de uma 

LOF tanto no âmbito federal quan-
to para os Estados. 

Bônus de Eficiência
Em breve, a Secretaria Execu-

tiva do Ministério da Fazenda 
convocará o Sindifisco Nacio-
nal para dar início às discussões 
acerca do estudo sobre criação 
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de Modelo de Ganhos Remuneratórios vinculados à Efici-
ência da Arrecadação Federal realizado pelo GT (Grupo 
de Trabalho), do qual participou o secretário-geral do 
Sindicato, Ayrton de Castro Bastos, e os Auditores-Fiscais 
Carlos Rafael e Cláudio Damasceno. 

O relatório foi apresentado à Classe na reunião do CDS 
(Conselho de Delegados Sindicais), ocorrida em agosto. 
Na ocasião, os integrantes do GT comentaram as altera-
ções realizadas pelo secretário da RFB (Receita Federal 
do Brasil), Auditor-Fiscal Carlos Alberto Barreto, no docu-
mento elaborado pelo GT.

O secretário modificou itens referentes ao percentual 
para recebimento do índice, que caiu dos 80% propostos 
para 75%; incluiu o índice de produtividade das DRJ (De-
legacias da Receita Federal de Julgamento); reduziu os 
percentuais de despacho de importação, exportação e 
atendimento, de 12,5% para 10%, transferindo esses 7,5% 
para o novo índice criado de produtividade das DRJ; e 
incluiu os Analistas-Tributários.

Para Ayrton, a construção conjunta do projeto en-
tre o Sindifisco Nacional e a Administração da RFB e 
o seu encaminhamento para o Ministério da Fazenda 

representa um avanço no cumprimento do termo de 
acordo estabelecido com o Governo por ocasião da 
última Campanha Salarial.

O sindicalista também destacou o fato de Barreto ter 
mantido as premissas estabelecidas pelo CDS: a paridade 
entre ativos e aposentados; a convivência do ganho extra 
com subsídio, e o não atrelamento a metas individuais.

MPF
Por fim, no que diz respeito ao memorando 712/13, que 

propõe alterações no Decreto nº 3.724, o secretário da 
RFB, Auditor-Fiscal Carlos Alberto Barreto, esclareceu que 
a proposta está sob análise de adequação jurídica da 
PGFN (Procuradoria Geral da Fazenda Nacional).

Entre as mudanças propostas no documento estão 
questões relativas à instauração e ao controle admi-
nistrativo dos procedimentos fiscais, substituindo o MPF 
(Mandado de Procedimento Fiscal) pelo TDPF (Termo de 
Distribuição de Procedimento Fiscal).
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Representantes da DEN debatem LOF com secretário da RFB e 
secretário executivo interino da Fazenda

Foto: Valcyr Araújo
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Eleições 2013

As eleições que definirão a 
nova DEN (Diretoria Executi-
va Nacional) e o novo CFN 

(Conselho Fiscal Nacional) para o 
biênio 2014/2015 serão realizadas 
nos dias 6 e 7 de novembro de 
2013, e o trabalho da CEN (Comis-
são Eleitoral Nacional) do Sindifis-
co Nacional já está a todo vapor. 
No final de agosto, a CEN divulgou 
os nomes das três Chapas concor-
rentes à DEN: Opinião e Unidade 
(Chapa 1); Transparência e Ação 
(Chapa 2); e Renovar – Integração 
(Chapa 3). Foram divulgados ain-
da os candidatos que disputarão 
as seis vagas do CFN. 

Além disso, o tema Eleições 2013 
recebeu um espaço específico no 
site do Sindicato – na aba superior. 
Lá, estão notícias e informações im-
portantes, como apresentação dos 
titulares e suplentes da CEN, Editais 
e Regulamento Interno do pleito. 
“A Comissão tem funcionado com 
atendimento todos os dias, seja com 
a secretária (Jucélia Caetano) por 
telefone, seja por email, ou mesmo 
fisicamente, na sala 607, no prédio 
que abriga a sede do Sindifisco Na-
cional”, observa o presidente da 
CEN, Shiguemassa Iamasaki. 

Uma novidade neste pleito é a 
disponibilização do voto por corres-
pondência também para as elei-
ções locais (Delegacias Sindicais). 
“Essa novidade, aprovada na As-
sembleia Nacional de 27 de fevereiro 
de 2013, dá abertura para a efetiva 
participação do filiado no processo 
eleitoral. A CEN acredita que quan-
to mais filiados participarem da elei-
ção, mais legítima e representativa 
ela será”, disse Iamasaki. 

Cronograma
O trabalho agora é de manuten-

ção do cronograma. O pedido de 
inscrição das chapas, por exemplo, 
foi encerrado em 31 de agosto. As 
chapas concorrentes à DEN apre-
sentaram composição completa, 
conforme determina o Artigo 47 do 
Estatuto do Sindifisco Nacional, assi-
nada por, pelo menos, um dos mem-
bros da chapa. Já a inscrição dos 
concorrentes a membros do CFN fo-
ram individuais, contendo apenas a 
assinatura do respectivo candidato, 
mas o prazo para apresentação da 
candidatura foi o mesmo. 

As inscrições foram efetivadas 
junto à CEN, no endereço SDS con-
junto Baracat – CEP: 70.392-900, Asa 
Sul, Brasília-DF. A Comissão também 
disponibilizou contatos telefônicos 
- (61) 3323-5992/3323-4521 e email 
(cen2013@sindifisconacional.org.br). 
O horário de funcionamento da Co-
missão é de segunda a sexta-feira, 
das 9h às 18h. Para o endereço, po-
dem ser enviados materiais como ma-
pas de apuração, atas, votos, inclu-
sive aqueles colhidos em separado, 
cédulas não utilizadas ou inutilizadas, 
listas de votação e outros documen-
tos pertinentes ao processo eleitoral.

De acordo com o cronograma, 
encerrado o prazo de inscrição 
e divulgadas as chapas inscritas 
para a DEN e para os candidatos 
ao CFN, foi aberto prazo para que 
qualquer filiado propusesse impug-
nação de algum dos concorrentes 
em até dois dias úteis após a divul-
gação dos nomes. A Comissão Elei-
toral Nacional julgou as propostas 
no mesmo prazo.
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3 Data Atividades

1 a 31/8 Inscrição das Chapas (Art 4º, § 1º)

4/set Divulgação das Chapas inscritas (Art 4º, § 3º)

6/set Prazo para impugnação das Chapas (Art 4º, § 3º)

10/set
Julgamento da impugnação das Chapas (Art 4º, § 3º)

Homologação das Chapas (Art 4º, § 5º)

13/set
Prazo para substituição de nomes (Art 4º, § 5º)

Prazo para recebimento das plataformas (Art 4º, § 7º)

18/set Prazo para homologação de novos nomes (Art 4º, § 6º)

27/set Divulgação das plataformas e currículos no site

4/out Publicação no DOU Edital de Convocação para Eleições

10/out Prazo para recebimento da composição das Mesas Eleitorais (Art 9º)

6 e 7/nov Eleições (Art 3º, § 1º)

26/nov
Divulgação do Resultado das Eleições (Art 19, § 4º)

Divulgação da listagem dos votos por correspondência 

29/nov Prazo para impugnação dos resultados (Art 20)

3/dez Prazo para manifestação das Chapas (Art 20, § 1º)

6/dez Julgamento/manifestação sobre a impugnação (Art 20, § 2º)

10/dez Prazo para pedido de reconsideração (Art 20, § 3º)

20/dez Proclamação dos eleitos (Art 20, § 4º)

27/dez Publicação no DOU do resultado da Eleição 

2/jan Posse dos eleitos

31/dez Prazo para prestação de contas pelas Chapas (Art 7º, § 3º)
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Foz do Iguaçu reaproveita 
mercadorias apreendidas e dá 
exemplo para o país e o mundo

Você, Auditor-Fiscal, sabe 
como são aproveitados os 
resíduos oriundos da destrui-

ção de mercadorias apreendidas 
nas operações de combate ao 
contrabando e descaminho? Du-
rante o XI Mutirão de Destruição 
de Mercadorias, realizado no pri-
meiro semestre de 2013, em Foz do 

Iguaçu (PR), a RFB (Receita Fede-
ral do Brasil) demonstrou como se 
dá a inutilização de cigarros, CDs, 
bebidas, isqueiros, relógios e, até 
mesmo, de veículos apreendidos, 
com procedimentos voltados para 
a preservação do meio ambiente.

A atividade foi registrada pela TV 
Receita, que disponibilizou vídeo 

no “you tube” (http://www.youtu-
be.com/watch?v=PVut1psGUvE).  
As imagens mostram como a Re-
ceita Federal em Foz do Igua-
çu desenvolveu tecnologia para 
aproveitamento dos resíduos por 
meio de desenvolvimento de equi-
pamentos próprios, além de con-
vênios com entidades parceiras.

Foto: RFB/Foz do Iguaçu 
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São quatro os tipos e as destinações das mercado-
rias, como explica o subsecretário de Gestão Corpo-
rativa da RFB, Auditor-Fiscal Marcelo Melo de Souza. 
Parte delas vai para destruição, e o produto desse 
processo é destinado a reaproveitamento em univer-
sidades e cooperativas. 

Outro destino é o leilão. Atualmente, 30% das mer-
cadorias são vendidas. Há também a incorporação 
de bens para administração pública das três esferas 
do poder e, por fim, a doação para entidades bene-
ficentes, para prefeituras ou para utilização em áreas 
declaradas como em estado de calamidade pública. 

“Bebidas alcóolicas vão para universidades para 
produção de álcool em gel e pesquisas; há ainda 
os resíduos de cigarros misturados com outros com-
postos para produção de adubo orgânico. No caso 
dos leilões, 40% dos recursos vão para a seguridade 
social e, ainda, há incorporação dos bens, ou seja, 
tem sempre o retorno do trabalho da Receita para a 
sociedade”, explica Marcelo Melo no vídeo.

Basicamente, são destruídos os produtos determi-
nados pela legislação, como cigarros, simulacros de 
armas de fogo, medicamentos e outros produtos no-
civos à saúde pública e ao meio ambiente. No caso 
de material que não elencado entre os que têm des-
truição obrigatória, a Receita sempre procura dar 
uma destinação social. 

Tem sempre o 
retorno do trabalho 
da Receita para a 

sociedade

Subsecretário de Gestão 
Corporativa, Marcelo de Melo Souza
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Foto: Arquivo Sindifisco Nacional
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Destruição de 
mercadorias 
apreendidas

Todos os processos de destruição 
mostrados no vídeo acontecem em 
Foz do Iguaçu, no Paraná. Oficinas 
de cerâmica, por exemplo, utili-
zam produtos oriundos dos cigarros 
apreendidos para a produção de 
tijolos e telhas. O cigarro é utilizado 
como combustível dos fornos auto-
rizados pelo Instituto Ambiental do 
Paraná que são capazes de fazer 
a queima sem produzir poluentes. 

Os CDs piratas são completamen-
te inutilizados depois que passam 
por um máquina que faz um corte 
transversal sobre eles. O material é 
destinado, através de convênios, 
para uma indústria que faz a sepa-
ração da parte metálica da plástica 

“A parte plástica acaba sen-
do reciclada e transformando em 
material que é reutilizado pela in-
dústria plástica. A parte metálica é 
destinada para material de queima 
em cimenteiras”, explica o Auditor-
-Fiscal Ivair Hoffmann. 

Em relação às bebidas, a RFB 
tem um convênio com a UniCentro 

Paraná (Universidade Estadual do 
Centro Oeste do Paraná), sediada 
no município de Guarapuava. To-
das as bebidas apreendidas são le-
vadas para a instituição, onde são 
transformadas em álcool gel, que 
depois são distribuídos para esco-
las públicas, principalmente. 

Desse processo também resulta 
a produção de álcool combustível, 
que é destinado para o abasteci-
mento de veículos da própria uni-
versidade.  Ainda das sobras das 
bebidas há reaproveitamento para 
o cultivo de hortaliças, e as emba-
lagens são destinadas a cooperati-
vas de catadores. 

Em Foz do Iguaçu, existe também 
uma máquina específica para des-
truir isqueiros. O equipamento foi 
adquirido através de um convênio 
entre a RFB e o Grupo de Proteção 
à Marca e nos últimos dois anos 
(2011 e 2012) varreu do território na-
cional 12 mil isqueiros. O aparelho 
tritura e faz a separação da parte 
plástica da metálica. O reaprovei-
tamento dos resíduos é total. A má-
quina realiza a captação do gás, 
através de um sistema de vácuo de 
forma a evitar qualquer problema 
com a natureza. 

Os veículos caracterizados 
como sucatas também vão para 
destruição. O material segue para 
uma oficina específica de desmon-
tagem de carros, onde é separa-
da toda a parte de motor, chassi e 
estrutura de suspensão. Depois, as 
peças são juntadas e descaracte-
rizadas de modo a impossibilitar a 
venda do material no mercado pa-
ralelo. A carenagem, por sua vez, é 
prensada. Todo o material é enca-
minhado para reaproveitamento. 

O vídeo deixa claro que, em 
Foz do Iguaçu, nenhum produto 
apreendido escapa do reaprovei-
tamento sustentável, como bem 
resume o superintendente da 9º RF 
(Região Fiscal), Auditor-Fiscal Luiz 
Bernardi. “Foz do Iguaçu tem dado 
exemplo para o país e para o mun-
do”, sintetiza.
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Foto: RFB/Foz do Iguaçu 
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