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O primeiro trimestre da nossa 
gestão foi uma grande traves-
sia. O período constituiu, certa-
mente, um dos mais atribulados 
da história da Receita Federal, 
com uma sucessão de crises 
que testaram a capacidade de 
resistência da instituição e dos 
Auditores-Fiscais. Nesse tempo, 
dificilmente outra categoria pro-
fissional ocupou tanto a atenção 
da grande mídia, por razões que 
nem sempre estavam sob nosso controle.

Ainda no primeiro mês, a possibilidade de mudanças 
administrativas na Corregedoria do órgão com redu-
ção do número de escritórios regionais, foi alvo de um 
explosivo memorando do corregedor, José Pereira de 
Barros Neto. O documento, que denunciava o risco de 
desmonte da estrutura de combate à corrupção no 
órgão, vazou para a imprensa e serviu de combustí-
vel para uma das primeiras crises do novo governo. O 
assunto foi parar na reportagem de abertura do Jor-
nal Nacional, mas ninguém imaginava que esse seria 
apenas o primeiro e menos polêmico dos vazamentos.

Enquanto isso, a situação nos aeroportos brasilei-
ros continuava a se deteriorar rapidamente, como 
fruto da autorização, dada pela justiça no final do 
ano passado, para que Auditores em serviço fossem 
inspecionados antes de ingressar nas zonas restritas 
dos terminais. Embaraços operacionais, atrasos no 
desembarque de voos internacionais, prejuízos na 
cadeia de comércio exterior. A imprensa, em vez de 
investir contra a verdadeira culpada do tumulto - a 
Anac - passou a bater nos Auditores. Espalharam-se 
“fake news” dando conta de que Auditores não que-
riam ser fiscalizados como outros cidadãos, no retor-
no de viagens ao exterior. Equívoco repetido inclusive 
pelo jurista Ives Gandra Martins, em texto na Folha de 
São Paulo. A crise recrudesceu e o governo teve que 
intervir, como narra a reportagem da pág. 7.

Mal o imbróglio nos aeroportos tinha sido - provisoria-
mente - resolvido, cai uma “bomba nuclear” sobre a 
Receita, provocando a maior crise dos últimos tem-
pos na instituição: o vazamento do dossiê envolven-

do Gilmar Mendes e da lista de 134 nomes, alguns dos 
quais também membros de Tribunais Superiores. Tudo 
isso “às vésperas” do julgamento que definiria que 
crimes de corrupção e lavagem de dinheiro conexos 
a caixa 2 devem ser processados no âmbito da Justi-
ça Eleitoral. Gilmar centrou fogo na Receita Federal 
e recebeu como resposta uma grande mobilização 
na imprensa e nas redes sociais em favor do trabalho 
dos Auditores-Fiscais (ver reportagem na pág. 25).

Quando a poeira do caso Gilmar já estava assentan-
do, o TCU intima o Ministério da Fazenda para prestar 
esclarecimentos sobre o bônus, manifestando intenção 
de suspendê-lo de imediato. Mais tensão. Tudo isso em 
meio a outras duas espadas pendendo sobre as nossas 
cabeças: a MP 873, cujo texto proíbe desconto em fo-
lha de mensalidades de entidades associativas e sindi-
cais, e a PEC 6/2019, a mais brutal proposta de Reforma 
da Previdência já apresentada pelo governo federal.

Essa série atípica e impressionante de turbulências 
exigiu esforços redobrados da nova Direção Nacio-
nal, visando preservar o espaço de atuação dos Au-
ditores-Fiscais e da instituição, bem como salvaguar-
dar direitos incorporados ao patrimônio jurídico da 
classe. O agitado início de mandato já nos mostrou 
que os desafios são gigantescos. No entanto - e disso 
os Auditores-Fiscais podem ter certeza - a determina-
ção para superá-los é ainda maior. 

Boa  Leitura!
Diretoria Executiva Nacional

EDIToRIAl
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Decisão sobre índice de correção de 
precatórios é adiada no STF

Em julgamento realizado no dia 20 de março, o Plenário 
do STF (Supremo Tribunal Federal) formou maioria a fa-
vor da utilização, para o período de 2009 a 2015, do IP-
CA-E (Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial) 
como índice de correção monetária a ser aplicado so-
bre os precatórios oriundos de condenações contra a 
Fazenda Pública. O julgamento dos embargos de de-
claração, sobre o RE (Recurso Extraordinário) 870.947, foi 
suspenso após pedido de vista do ministro Gilmar Men-
des, mas outros seis ministros registraram seus votos pela 
aplicação do IPCA-E, e não da TR (Taxa de Referência), 
no período de março de 2009 a março de 2015 – janela 
em que o relator do processo, ministro Luiz Fux, entendia 
ser adequada a utilização da TR, que tem índice consi-
deravelmente menor que o da inflação.

Embora não tenha havido uma decisão definitiva, em 
função do adiamento proposto por Gilmar Mendes, 
o voto já declarado da maioria dos ministros foi visto 
com bons olhos pela Diretoria de Assuntos Jurídicos do 
Sindifisco Nacional porque a provável confirmação 
destes votos impactará, positivamente, nas milhares 
de execuções conduzidas pelo sindicato, sobre as 
ações dos 28,86%, da GAT (Gratificação de Ativida-
de Tributária), da Gifa (Gratificação de Incremento 
à Fiscalização e Arrecadação) e da licença-prêmio. 
“Ainda não é possível a aplicação do índice para os 
filiados, em razão do pedido de vistas, mas a decisão 
é uma sinalização bastante positiva”, avalia a gerente 
de Assuntos Jurídicos, Cácia Pimentel. “Obviamente, é 
muito mais justa a correção dos precatórios pelo IPCA
-E”, acrescenta.

O Plenário do STF já havia decidido, anteriormente, pela 
inconstitucionalidade da EC (Emenda Constitucional) 
62/2009 e, por arrastamento, do artigo 1º (alínea “f”) da 
Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009, 
que previa aplicação do índice oficial da caderneta 
de poupança (Taxa de Referência) nas condenações 
impostas à Fazenda Pública. Dessa forma, o Supremo 
adotou o IPCA-E como índice de correção.

No julgamento mais recente, que analisou o Recurso Ex-
traordinário 870.947, o relator Luiz Fux manteve o enten-
dimento do STF, mas entidades e estados da federação 
apresentaram embargos de declaração – instrumento 
jurídico usado para sanar dúvidas ou omissões do acór-
dão – pedindo que houvesse a chamada “modulação 
dos efeitos” da decisão plenária, para determinar a 
partir de quando valeria a mudança no índice.

Diante disso, em dezembro de 2018, o ministro Fux pro-
pôs que os efeitos da decisão valessem a partir de 25 
de março de 2015 para os processos que ainda não 
transitaram em julgado. Ou seja, nos processos proto-
colados de 2009 a 2015 ainda seria aplicada a Taxa de 
Referência. Como, na sequência, o ministro Alexandre 
de Moraes pediu vista, o julgamento foi suspenso e reto-
mado nesta quarta-feira.

Em seu voto, Alexandre de Moraes abriu divergência do 
relator e se posicionou a favor da aplicação do IPCA-E 
também para o período de 2009 a 2015. O ministro des-
tacou ser “abissal” a disparidade entre a TR e a inflação 
e afirmou que chega a 60% a diferença no cálculo dos 
dois índices para o período. O voto foi seguido pelos 
ministros Ricardo Lewandowski, Marco Aurélio, Celso de 
Mello, Edson Fachin e Rosa Weber.

O posicionamento dos seis ministros já seria, do ponto 
de vista numérico, suficiente para encerrar a discussão, 
mas, até que o julgamento seja finalizado, não é pos-
sível assegurar a aplicação do índice inflacionário (IP-
CA-E). A decisão definitiva resultará na expedição de 
precatórios complementares – a cerca de 10 mil Audi-
tores-Fiscais – referentes à parcela controversa (corre-
ção e juros) da execução da ação dos 28,86%.

As demais execuções (GAT, Gifa e licença-prêmio) ain-
da não transitaram em julgado e foram sobrestadas pe-
los juízes até que haja um posicionamento definitivo do 
STF quanto ao índice de correção. Quando o Plenário 
encerrar o julgamento dos embargos, estas execuções 
voltarão a tramitar normalmente, 

Pedido de vistas suspende julgamento, mas IPCA-E já tem maioria garantida
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Ambiente conflagrado
nos aeroportos

Se só tem no Brasil e não é jabuticaba, boa coisa 
não é. A frase irônica, atribuída a Mário Henrique 
Simonsen, ex-ministro da Fazenda e do Planejamen-
to, aplica-se com perfeição à situação surreal cria-
da nos aeroportos brasileiros pela Resolução 207 da 
Anac (Agência Nacional de Aviação Civil). A norma 
obrigava Auditores-Fiscais em serviço nos aeropor-
tos a se submeterem a procedimento de inspeção 
para ingressar nas zonas primárias dos terminais. A 
“jabuticaba” normativa, fruto nativo da exuberan-
te flora burocrática tupiniquim, provocou confusão 
operacional e, em alguns momentos, praticamente 
inviabilizou o trabalho da Receita Federal. 

A solução ideal não veio – o reconhecimento formal 
da precedência aduaneira dos Auditores, excluindo
-os expressamente de qualquer tipo de revista – mas 
venceu o bom senso entre os cerca de 30 integran-
tes do governo reunidos na manhã de 8 de fevereiro, 
entre os quais o ministro da Justiça, Sérgio Moro, o 
ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, o secretá-
rio-executivo do Ministério da Economia, Marcelo 
Guaranys, o secretário da Receita Federal, Marcos 
Cintra e o presidente da Anac, José Ricardo Botelho, 
além de representantes do Ministério da Defesa e da 
Casa Civil, entre outros órgãos. Naquele mesmo dia, 
o governo federal publicaria, em edição extra do Di-

Norma da Anac estava comprometendo o trabalho da Receita

Aeroporto de Guarulhos: maior terminal aeroportuário da América do Sul
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ário Oficial da União, o Decreto 9.704/19, que altera o 
Programa Nacional de Segurança da Aviação Civil 
contra Atos de Interferência Ilícita (PNAVSEC), para 
impor tratamento isonômico entre Receita Federal e 
Polícia Federal, até que uma nova regulamentação 
seja feita pela Anac. 

“A solução foi aquém do que se esperava, mas pelo 
menos resolveu temporariamente o problema”, ava-
lia o presidente do Sindifisco Nacional, Kleber Cabral. 
De acordo com o Decreto, antes de ingressarem em 
zonas aeroportuárias restritas, todas as pessoas – sem 
exceção – devem se submeter à inspeção de segu-
rança, que pode ser substituída por outras medidas 
baseadas em avaliação de risco, a serem regula-
mentadas pela Anac até o dia 10 de maio. Enquanto 
isso não ocorre, integrantes da Polícia Federal e da 
Receita Federal estarão isentos do procedimento.

“Na prática, até a regulamentação, será necessá-
rio apenas o credenciamento dos Auditores-Fiscais 
para ingresso nas áreas restritas, e não mais a inspe-
ção, a exemplo do que já ocorria, como exceção, 
com os policiais federais”, explica Kleber. A solução, 
embora paliativa e provisória, é fruto de intensa atu-
ação institucional dos Auditores-Fiscais e da nova 
direção do Sindifisco, depois de uma decisão do 
TRF (Tribunal Regional Federal) da 1ª Região, em no-
vembro de 2018, conceder efeito suspensivo a um 
recurso da agência reguladora contra a sentença 
de primeira instância, que havia excluído os Audito-
res-Fiscais do procedimento de revista. Desde agos-

to de 2013, data da primeira liminar favorável ao 
sindicato, os agentes de proteção da aviação civil 
(APAC) estavam proibidos de revistar Auditores nas 
zonas restritas dos aeroportos.

A decisão do TRF de afastar a eficácia da sentença, 
até que o mérito da ação seja discutido pelos de-
sembargadores, foi recebida com perplexidade por 
toda a classe dos Auditores-Fiscais, especialmen-
te aqueles que atuam na Aduana. “Ficamos todos 
muito preocupados com os entraves operacionais 
às nossas atividades que, certamente, a inspeção 
iria causar”, relembra a Auditora-Fiscal Joana Apa-
recida Lages, delegada da Alfândega da Receita 
Federal no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro.

Joana conta que a inspeção vinha provocando 
atrasos nos procedimentos de fiscalização de pas-
sageiros e bagagens – bem como na restituição de 
malas e encomendas –, dificuldades de acesso da 
Direp (Divisão de Vigilância e Repressão ao Contra-
bando e Descaminho) para realização de opera-
ções conjuntas de rotina e restrições de circulação, 
entre os terminais do aeroporto, de veículos oficiais 
da Receita Federal. “Enfim, houve a violação das 
normas que garantem a livre circulação dos Audi-

Houve a violação das 
normas que garantem 
a livre circulação dos 
Auditores-Fiscais no 

exercício de suas 
atribuições legais.

Joana Lages 
Auditora-Fiscal e delegada da 

Alfândega no aeroporto do 
Galeão, no Rio

Auditores da Receita Federal no Galeão: de fiscais a fiscalizados
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tores-Fiscais no exercício de suas atribuições legais”, 
comenta a Auditora.

Segundo ela, os 68 Auditores que atuam no Galeão 
tiveram a função de credenciamento desabilitada, 
o que impediu a abertura automática de portas in-
ternas das áreas restritas, fundamental para acesso 
aos chamados fingers (pontes de embarque e de-
sembarque de passageiros) e a outras áreas comuns 
à rotina operacional. Também houve tentativa de 
impedir os Auditores-Fiscais de acessarem a área de 
bagagem portando instrumentos metálicos, como 
estiletes e alicates, “extremamente necessários ao 
trabalho no Serviço de Conferência de Bagagem e 
no Serviço de Vigilância e Repressão”.

 Ainda no Galeão, os agentes terceirizados foram 
orientados a fazer a inspeção, não apenas na en-
trada, mas também na saída das áreas restritas. 
“Imediatamente ordenamos a reversão desse en-
tendimento, mas houve desgaste, perda de tempo 
e atraso em nossas operações”, pontua Joana.

Os problemas se repetiram no Aeroporto Internacio-
nal de Confins, em Minas Gerais, onde o procedi-
mento de inspeção provocou atraso em voos e pre-
juízos ao trabalho de fiscalização. O Auditor-Fiscal 
Marco Antônio Dumont, inspetor-chefe da Receita 
Federal no terminal, conta que a revista passou a ser 
feita diversas vezes ao dia, porque o trabalho dos 

Auditores requer um permanente “vai e vem” entre 
o escritório, os alojamentos e as áreas restritas. “Toda 
vez que o Auditor tinha que entrar na área restrita, 
no mesmo dia, ele tinha que ser inspecionado”, assi-
nala Marco Antônio.

Para deixar o prédio da inspetoria e se dirigir ao pá-
tio, com o carro oficial, era necessário sair com até 
uma hora e meia de antecedência, para “entrar na 
fila” e aguardar a inspeção de outros veículos. Nes-
ses casos, tanto os Auditores quanto os carros eram 
criteriosamente examinados pelos agentes. O Au-
ditor afirma que até uma porta do alojamento dos 
plantonistas, que dava acesso à área de embarque, 
foi bloqueada por determinação da Anac. “Com 
isso, os Auditores-Fiscais foram obrigados a dar uma 
volta de quase dez minutos para se submeterem à 
inspeção comum dos passageiros”, detalha.

O procedimento teve como alvo até a cadela fa-
rejadora utilizada pela Receita Federal em Confins 
para combate ao tráfico de drogas em voos interna-
cionais. Sempre que deixava o canil, a simpática Ivy 
se submetia à inspeção, na qual era solicitada inclu-
sive a retirada de sua coleira. “Ora, você consegue 
segurar e ter controle do cão na coleira, mas não 
fora dela”, critica Marco Antônio. Como, por mais de 
uma vez e em face das dificuldades práticas, a ser-
vidora que conduzia Ivy não teve como obedecer 
à “ordem”, foi preciso acionar os policiais federais, 
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discutir providências em âmbito local e nacional. “Vá-
rias operações de combate ao tráfico de drogas e ar-
mas, assim como ao contrabando e ao descaminho, 
têm sido prejudicadas porque os Auditores-Fiscais não 
conseguem chegar a tempo ao local de risco”, refor-
çou na ocasião Levindo. “Não se trata de vaidade. É a 
falta de segurança que essa resolução está trazendo 
para os aeroportos”, complementou Leandro Oliveira.

Em Brasília, a Direção Nacional levou a questão ao 
ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, posicionan-
do-se veementemente contra os dispositivos, por 
entender que, além de ferir a autoridade do cargo, 
eles violavam a precedência constitucional do Au-
ditor-Fiscal sobre os demais setores administrativos – 
assegurada pelo artigo 37 da Constituição Federal e 
pelo artigo 17 do Regulamento Aduaneiro.

O tema também foi discutido, em várias oportuni-
dades, com o secretário da Receita Federal, Marcos 
Cintra, que prontamente assumiu uma postura pro-
positiva em defesa da instituição – ao contrário do 
que ocorreu em 2011, quando a administração do 
órgão foi conivente com a proposta da Anac e, por 
consequência, com a fragilização da fiscalização 
aduaneira. Publicamente, a Receita Federal des-
mentiu as alegações da Anac de que a inspeção 
de autoridades e servidores aduaneiros seria proce-
dimento-padrão em todo o mundo e que teriam o 
“objetivo de assegurar os níveis de segurança dos 
aeroportos”.

Todo o trabalho no pátio 
exige que estejamos 

hábeis a trabalhar com 
efetividade e rapidez. A 
rapidez nós perdemos.

Marco Antônio Dumont 
Auditor-Fiscal e Inspetor da Receita 

Federal no terminal do Aeroporto 
Internacional de Confins

o que causou atraso de, ao menos, 40 minutos em 
voos rotineiros de Lisboa para o Brasil. Em outro caso, 
foi preciso abortar a operação para que o atraso 
não fosse ainda maior.

“Não sei se a gente chegou a perder algum alvo, 
mas ficamos com a sensação de que o resultado 
poderia ter sido melhor, porque é insano trabalhar 
dessa forma”, lamenta o inspetor. Também em Con-
fins, no setor de despacho, chegou-se ao extremo 
de, por discordar da revista, um Auditor-Fiscal ficar 
impossibilitado de inspecionar uma aeronave que 
estava em processo de importação. “Aconteceu de 
o avião chegar e o delegado ter que ir, pessoalmen-
te, fazer a inspeção”, afirma Marco Antônio. “Todo 
o trabalho no pátio exige que estejamos hábeis a 
trabalhar com efetividade e rapidez. A rapidez nós 
perdemos”.

Diante da crise operacional e institucional que se ins-
talou nos aeroportos, o Sindifisco Nacional se mobili-
zou para buscar a revogação da Resolução 207. No 
dia 14 de janeiro, os diretores de Defesa Profissional, 
Levindo Siqueira Jorge e Leandro Oliveira, estiveram 
no Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campi-
nas, para conversar com os Auditores-Fiscais, in loco, e 

A cadela Ivy também passava pelo procedimento de inspeção
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Depois de consultar oficialmente vários países, a Re-
ceita emitiu nota esclarecendo que Japão, Itália, 
Rússia, Canadá, Argentina, Uruguai, França, Bélgi-
ca, Holanda e até mesmo os Estados Unidos, que 
“adotou severíssimas medidas de segurança em 
seus aeroportos após o episódio das torres gêmeas”, 
não submetem à inspeção os servidores da adua-
na. A nota também destacou que “jamais houve 
um único caso registrado em toda a história que pu-
desse ensejar a mera alegação de que servidores 
da Receita Federal, no exercício de suas atividades 
nos aeroportos do País, devessem ser incluídos como 
‘um risco’ para a segurança dos aeroportos”.

Diante da forte mobilização institucional do Sindifis-
co e da própria Receita Federal, o governo tratou 
o tema com prioridade máxima, trazendo à discus-
são a Casa Civil e os ministérios da Infraestrutura, da 
Justiça e da Economia. A reunião de ministros e re-
presentantes das instituições envolvidas, no dia 8 de 
fevereiro, sacramentou a edição do Decreto 9.704, 
estabelecendo tratamento isonômico entre Receita 
e Polícia Federal. A regulamentação a ser realiza-
da pela Anac passará por deliberação da Conaero 
(Comissão Nacional de Autoridades Aeroportuárias), 
instância na qual a Receita Federal possui assento. 
“Esperamos que a administração mantenha a postu-
ra institucional que tem marcado sua atuação nesse 
episódio: a de defesa do primado da Constituição 
Federal e das prerrogativas inerentes às autoridades 
aduaneiras”, projeta o presidente Kleber Cabral.

Enquanto não há uma regulamentação definitiva, os 
Auditores-Fiscais voltaram a exercer sua atividade, 
sem restrições, e a operacionalização dos processos 
de fiscalização voltou à normalidade nos aeroportos 
brasileiros. “Nós voltamos a ter o acesso autorizado às 
áreas restritas e retomamos a correta sistemática de 
trabalho”, diz Marco Antônio Dumont. “Entendo que 
foi um avanço para a imposição do imperioso respei-
to às leis e à Constituição”, finaliza Joana Lages. 

Há poucos dias, no entanto, a Anac divulgou minu-
ta de resolução que contraria algumas das reco-
mendações feitas pela Receita Federal e avalizadas 
pela Casa Civil, acenando com nova possibilidade 
de embate e obstrução ao trabalho dos Auditores. 
O texto está sob consulta pública e o Sindifisco Na-
cional já alertou para a necessidade de adequa-
ção dos dispositivos controversos. 

É por esse tipo de atuação que muitos questionam 
a própria existência de algumas agências regulado-
ras. O aparato estatal deve ser pensado para tor-
nar mais simples a vida dos cidadãos e pagadores 
de impostos. Os obstáculos inutilmente colocados 
ao trabalho da Receita Federal nos aeroportos vão 
desaguar, no final, em mais burocracia e incômodo 
para os viajantes e operadores do comércio exterior. 
Como se percebe, ao contrário da fruta nativa de 
sabor adocicado e agradável, a “jabuticaba” que 
a Anac quer impor à sociedade possui um gosto ex-
tremamente amargo.
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Equilíbrio na balança: a PEC 06/2019 
e a urgência de uma Reforma 

Tributária
Paulo Roberto Ferreira e Marchezan Taveira*

A “Super Receita” nasceu em 2007, numa fusão da 
antiga Secretaria da Receita Federal com a Secre-
taria da Receita Previdenciária. O novo órgão pas-
sou a ter a competência para fiscalizar e arrecadar 
tanto impostos quanto contribuições sociais. A saú-
de do caixa da previdência social ganhou muita 
importância na nova Receita, já que os valores das 
contribuições da seguridade arrecadadas superam 
em mais da metade tudo que entra nos cofres públi-
cos da União via tributação.   

A Constituição Federal, em seu artigo 195, equilibra 
numa balança de três pratos o custeio da segurida-
de social, atribuindo responsabilidade às empresas, 
ao trabalhador e ao Estado. Com fulcro em prin-
cípio basilar da seguridade, reproduzido na Lei de 
Responsabilidade Fiscal, que diz que “nenhum be-
nefício poderá ser criado sem a respectiva fonte de 
custeio”, a Constituição indicou as contribuições so-
ciais a que cada um dos responsáveis está sujeito. A 
cota patronal sobre a folha de pagamentos, o PIS/
COFINS sobre o faturamento, a CSLL sobre o lucro 
e a cota do segurado sobre sua remuneração são 
alguns dos exemplos das contribuições sociais que 
vertem receitas para o caixa da seguridade.   

Enviada ao Congresso Nacional pelo atual Governo, 
a proposta de emenda à Constituição – PEC 06/2019, 
que trata de uma ampla reforma na seguridade so-
cial, trouxe alterações significativas em relação aos 
sistemas de previdência, valores de benefícios, for-
mas de cálculo e uma infinidade de regras de tran-
sição. Muitos analistas da área econômica disseram 
que o Governo deveria ter enviado ao Congresso 
primeiro uma Reforma Tributária, pois os ajustes fis-
cal e previdenciário estão ligados umbilicalmente. 
Estancar a fuga de receitas que financiam a previ-
dência social deve ser a prioridade para uma refor-

ma sustentável que busca o equilíbrio financeiro e 
atuarial de longo prazo.   

Sob o prisma estritamente fiscal, o Governo perdeu 
uma ótima oportunidade de sinalizar mudanças 
para manter a consistência do sistema no futuro. A 
inclusão no texto da possibilidade de exceções no 
pagamento da cota patronal sobre a folha de pa-
gamentos e a manutenção de benesses já existen-
tes às empresas que possuem um tratamento “dife-
renciado” não foi um bom sinal. Em relação ao PIS/
PASEP, manteve ainda 28% dos recursos para finan-
ciamento de empresas via BNDES, mas não impôs 
como condição a regularidade tributária para bar-
rar empréstimos bilionários a devedores contumazes 
da previdência social, como a Vale e a JBS.   

A previdência social é um dos maiores programas 
de distribuição de renda do país e isso tem um im-
pacto direto na economia nacional, pois influencia 
no nível do nosso consumo interno. Ao lado das po-
líticas monetária e cambial, a política fiscal tem um 
peso enorme na recuperação da economia. Não é 
preciso aumentar a carga tributária, mas é necessá-
rio tapar os buracos por onde escorrem as receitas 
do seguro social. A sociedade brasileira não precisa 
da política do “pão e circo”. Mas sim de uma gestão 
responsável e eficiente na busca do equilíbrio orça-
mentário.

Paulo Roberto Ferreira – Auditor-Fiscal. 
Diretor-secretário do Sindifisco Nacional

Marchezan Taveira – Auditor-Fiscal. 
Diretor de Comunicação do Sindifisco Nacional
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CDS elege nova Mesa Diretora
para o próximo triênio

O Conselho de Delegados Sindicais elegeu – du-
rante a primeira reunião de 2019, que aconteceu 
no mês de fevereiro, em Brasília – os Auditores-Fis-
cais para compor a Mesa Diretora que conduzirá 
os trabalhos do colegiado até 2021. A chapa única 
foi encabeçada por Anderson Akahoshi Novaes, do 
Mato Grosso do Sul, eleito presidente do conselho. 

Os demais cargos foram ocupados por Marcelo 
Mossi Vendramini, de Foz do Iguaçu (1º vice-pre-
sidente); Erick Sandro Eiti Hato, de São Paulo (2º 
vice-presidente); Vania Oliveira Rodrigues Coelho 
Julião, (secretária-geral); Hélio Roberto dos Santos, 
de Uberlândia (1º secretário); e Elder Pereira da Sil-
va, do Grande ABC (2º secretário). 

Foram eleitos também os integrantes da Comissão 
Permanente do Orçamento. Como titulares, foram 
escolhidos os Auditores-Fiscais Reginaldo Marques 
Botelho (DS/Montes Claros), com 69 votos; André 
Montibeller da Costa (DS/Amazonas), com 62 votos; 
Sylvio Henrique Rocha (DS/Amapá), com 60 votos. 
Como membro suplente foi escolhido Rui Teixeira 
da Fonseca (DS/Campos dos Goytacazes), com 22 
votos. 

Os delegados também aprovaram, por aclama-
ção, a Demonstração Econômico-Financeira e o 
Plano de Aplicação de Recursos do Sindifisco Na-
cional, apresentados pela diretora de Administra-
ção e Finanças, Maria Aparecida Gerolamo e pelo 
2º diretor-adjunto da pasta, Elias Carneiro.

Mesa Diretora do CDS: da esquerda para a direita, os Auditores-Fiscais Erick Hato, Marcelo Mossi, Anderson Novaes (presidente), Vânia Julião, Hélio 
Roberto e Elder Pereira.
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Subsecretário-geral
No segundo dia de reunião do Conselho, o Audi-
tor-Fiscal João Paulo Fachada, subsecretário-ge-
ral da Receita Federal, fez uma explanação sobre 
temas relativos à reestruturação do órgão, incluin-
do, a regionalização dos processos de trabalho 
dentro da Receita, a promoção/progressão e ain-
da o Bônus de Eficiência. 

Na sequência, o presidente do Sindifisco Nacional, 
Kleber Cabral, fez um panorama dos acontecimen-
tos no primeiro mês de gestão da nova Diretoria 
Executiva Nacional. Ele detalhou a articulação fei-
ta pela atual diretoria, ainda no ano passado, com 
a equipe de transição do presidente Jair Bolsonaro, 
a fim de garantir que a Receita não perdesse a po-
sição que ocupava, permanecendo diretamente 
ligada a um ministério. 

Kleber explicou que, num primeiro momento, chegou-
se a cogitar que o órgão ficaria subordinado à Secreta-
ria da Fazenda, ligada ao Ministério da Economia. Mas 
a ideia foi abandonada graças a essa articulação. “A 
Receita continua diretamente ligada ao Ministério da 
Economia. Não houve rebaixamento”, reforçou.

 Segundo Kleber, a diretoria tem se dedicado a 
apresentar o sindicato ao novo governo como en-
tidade representativa das autoridades tributárias e 
aduaneiras da União. “Por uma questão de estra-
tégia, estamos nos colocando à disposição para 
discutir questões tributárias e outras de interesse do 
país, a fim de estabelecer o nosso protagonismo. 
Sem se esquecer, é claro, das demandas corpora-
tivas”, explicou Kleber Cabral.

Impasse
No tocante aos pleitos da classe, o presidente des-
tacou que a solução para o impasse criado pela 
Resolução 278/13, da Anac, que obrigava os Audi-
tores-Fiscais lotados em aeroportos a passarem por 
inspeção, foi alvo de uma intensa articulação que 
envolveu os ministros Paulo Guedes (Economia) e 
Onyx Lorenzoni (Casa Civil), o secretário da Receita 
Federal, Marcos Cintra, entre outros representantes 
de várias instâncias. “O que aconteceu foi aquém 
do que imaginávamos. Tivemos uma solução tem-
porária. Com a alteração do decreto, não há mais 
inspeção”, afirmou.

Sobre a Instrução Normativa nº 2/2018, que acaba 
com a dispensa de ponto para atividade sindical 
e obriga a compensação das horas não trabalha-
das, Kleber explicou que a questão continua inde-
finida. Existe uma ação judicial que teve uma limi-
nar favorável, posteriormente derrubada. Foi feita 
uma articulação junto ao Ministério Público, que se 
mostrou contrário à dispensa. No entanto, o órgão 
entendeu que a dispensa deve ser mantida nos 
próximos três anos. “Vamos continuar buscando 
uma solução. O Sindifisco tem 28 diretores e uma 
estrutura enorme. É impossível que três pessoas 
que têm liberação para mandato classista toquem 
tudo. Esse é um assunto que afeta outras carreiras”, 
reforçou. 

No último dia de reunião, os delegados sindicais 
centraram as discussões na análise de temas acer-
ca da Receita Federal e dos ritos legislativos do 
próprio colegiado. Na deliberação mais debatida, 
os delegados aprovaram proposição da Direção 
Nacional visando a esclarecer o rito das propostas 
de alteração estatutária. 

Por uma questão de 
estratégia, estamos nos 

colocando à disposição para 
discutir questões tributárias 

e outras de interesse do 
país, a fim de estabelecer o 
nosso protagonismo. Sem 
se esquecer, é claro, das 

demandas corporativas.

Kleber Cabral 
Presidente do Sindifisco Nacional
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Correção da tabela do IR: 
um caminho para construir a 

justiça fiscal
Desde 1995, a tabela progressiva do Imposto de Ren-
da Pessoa Física acumula uma defasagem de 95,4%. 
A não correção da tabela, ou sua correção parcial 
em relação à inflação, traz significativos impactos 
distributivos e consequências prejudiciais para o 
crescimento econômico, au-
mentando a carga tributária 
e penalizando de maneira 
mais acentuada o contri-
buinte de menor renda, no-
tadamente a classe média 
assalariada. 

 O limite de isenção da tabe-
la do IRPF era equivalente, 
em 1995, a 10,48 salários míni-
mos. Hoje, trabalhadores que 
ganham mais de 1,9 salários 
mínimos já são transformados 
em contribuintes.

Os recursos apropriados pelo 
governo pela correção par-
cial da tabela poderiam ser 
direcionados para o consu-
mo, com consequente gera-
ção de emprego e renda, e 
maior arrecadação de outros 
tributos. Obviamente, a defa-
sagem não pode ser zerada 
de uma única vez, pois traria 
graves impactos sobre a arrecadação. No entanto, é 
necessário introduzir mecanismos que evitem que ela 
continue a ocorrer. 

O Sindifisco Nacional tradicionalmente tem defendi-
do que a defasagem acumulada seja revertida ao 
longo de dez anos e que a tabela progressiva seja 
corrigida pelo índice do rendimento médio mensal 
real calculado pelo IBGE. 

Uma simulação realizada pelo Sindifisco, a partir dos 
dados divulgados pela Receita Federal do Brasil para 
o ano calendário de 2016, mostra que a correção da 
defasagem da tabela, no primeiro ano, colocaria 
cerca de 1,67 milhão de declarantes na faixa de isen-

ção, acompanhada de uma 
redução na arrecadação de 
R$ 5,88 bilhões.  

Uma das medidas para com-
pensar essa perda poderia 
ser a tributação da remessa 
de lucros para o exterior, con-
forme acontecia até 1995. Se 
implementada, essa política 
teria trazido para o erário, em 
2016, cerca de R$ 9,49 bilhões. 

Outros itens que acompa-
nham a proposta de corre-
ção da defasagem da ta-
bela são a possibilidade de 
inclusão, como despesas 
dedutíveis, de todos os gas-
tos com instrução, tal como 
ocorre com as despesas de 
saúde; e a correção do va-
lor do custo de aquisição de 
imóveis constantes na rela-
ção de bens e direitos, permi-
tindo que, quando da venda 

do imóvel, a tributação sobre ganhos de capital in-
cida, ao menos de forma mais próxima, sobre o que 
seria o ganho real.

Tais medidas podem contribuir para que o Estado 
caminhe na direção de maior justiça fiscal, evitan-
do o aumento da regressividade da tributação no 
Brasil, um dos fatores indutores da nossa desigual-
dade social.

O Sindifisco Nacional 
tradicionalmente 

tem defendido que a 
defasagem acumulada 

seja revertida ao longo de 
dez anos e que a tabela 

progressiva seja corrigida 
pelo índice do rendimento 

médio mensal real 
calculado pelo IBGE. 
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Do govErno DE importantEs 

EstaDos E municípios

ExpErtisE projEta auDitorEs  

Como integrantes de uma das mais qualificadas 
carreiras de Estado, Auditores acumulam experiência e 
ganham destaque fora dos muros da Receita Federal

mATÉRIA DE CAPA

16 - INTEGRAÇÃo 61 



matéria de capa

INTEGRAÇÃo 61 - 17

sas secretarias em estados distintos e no governo fe-
deral. Foi secretário de Administração Geral do extin-
to Ministério do Bem-Estar Social, no governo Itamar 
Franco. Ocupou a presidência da Funasa (Fundação 
Nacional de Saúde) e da Copasa (Companhia de 
Saneamento de Minas Gerais). Foi secretário de Fi-
nanças da cidade de São Paulo. Também esteve à 
frente da Secretaria da Fazenda dos estados de São 
Paulo e do Paraná, além do município de Salvador. 
No fim de 2018, retornou à prefeitura de São Paulo, 
como secretário de Governo.  

Cesar Augusto Barbiero entrou para os quadros da Re-
ceita em 1993. Menos de cinco anos depois, foi alçado 
ao cargo de titular da unidade em Santa Maria (RS). 
Em seguida, assumiu a Superintendência da 7ª Região 
Fiscal. A partir daí, iniciou sua trajetória fora da Recei-
ta. Foi subsecretário de Gestão da Secretaria Munici-
pal de Fazenda do Rio de Janeiro, depois secretário 
de Fazenda de Niterói e, atualmente, é secretário mu-
nicipal de Fazenda do Rio de Janeiro.

Marialvo Laureano dos Santos Filho, Marcellus Ri-
beiro Alves, Mauro Ricardo Costa e Cesar Augusto 
Barbiero. Quatro Auditores-Fiscais que, além de uma 
carreira de destaque na Receita Federal, têm outro 
ponto convergente em suas trajetórias profissionais. 
Todos eles se projetaram a partir da competência 
técnica demonstrada no órgão para ocupar cargos 
de secretários em diferentes estados e municípios.

Marialvo, que ingressou na Receita em dezembro 
de 1993, foi convidado no início deste ano a ocu-
par o cargo de secretário da Receita Estadual na 
Paraíba, função que já desempenhara entre 2011 e 
2016. Antes disso, trilhou um caminho de ativa par-
ticipação nas lutas da classe. Em 1995, tornou-se 
presidente da Delegacia Sindical da Paraíba e no 
biênio seguinte ocupou o cargo de vice-presiden-
te. Na Receita Federal, exerceu a função de chefe 
da fiscalização da Delegacia em João Pessoa e, 
posteriormente, tornou-se titular da unidade.

Para Marialvo, sua indicação a secretário estadual 
está diretamente ligada à sua bagagem profissional. 
“A formação na área tributária do Auditor tem tudo 
a ver com o cargo que exerço. O secretário da Re-
ceita cuida da macro política tributária do estado e 
precisa andar de mãos dadas com a política de de-
senvolvimento regional. Não sou político, estou aqui 
como técnico. Dá prazer servir ao estado na área 
que conheço bem. O Auditor-Fiscal conhece bem 
essa área. Apesar de serem tributos distintos, está no 
sangue do Auditor”, afirma.

Essa aptidão técnica também é ressaltada por Mar-
cellus Ribeiro Alves, que desde 2015 é secretário da 
Fazenda do Estado do Maranhão. “Ser Auditor-Fiscal 
é uma escola de contínuo aprendizado. O cargo de 
secretário, numa administração tributária, exige tam-
bém conhecimento técnico que estes anos todos me 
propiciaram”, explica.

O Auditor ingressou na Receita Federal em 1993 como 
técnico do Tesouro Nacional e, em 1997, conquistou a 
vaga de Auditor- Fiscal. Foi chefe da Seção de Fiscali-
zação e da Seção de Orientação e Análise Tributária 
da Delegacia da Receita Federal em São Luís, onde 
também exerceu o cargo de delegado-adjunto. Entre 
os anos de 2010 e 2014, foi superintendente da Receita 
Federal na 3ª Região Fiscal.

Mauro Ricardo Costa, por sua vez, é Auditor-Fiscal da 
Receita Federal desde 1985. Já nos anos 90, começou 
carreira fora do Ministério da Fazenda. Ocupou diver- Marialvo assumiu pela segunda vez a secretaria de Fazenda da Paraíba
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Desafios da Classe
Apesar de estarem fora da rotina da Receita Federal, 
os secretários estão atentos aos desafios enfrentados 
pelos Auditores-Fiscais, sobretudo num cenário em 
que servidores de outros órgãos tentam ocupar espa-
ços tradicionalmente reservados à classe. 

Marcellus Ribeiro considera que a classe está diante 
de uma batalha imensa, especialmente se conside-
rado o cenário atual de crise fiscal. “Neste contexto, 
mais do que antes, surge a necessidade real de garan-
tir a autoridade do Auditor-Fiscal, como instrumento 
de proteção do cidadão e da sociedade. Portanto, é 
preciso assegurar as prerrogativas exclusivas da ativi-
dade, garantindo o exercício da autoridade de forma 
independente e autônoma a órgãos e setores estraté-
gicos da Administração Tributária”, avaliou. 

Para ele, é a atuação direta dos Auditores-Fiscais que 
dá qualidade técnica à atividade do Fisco e permite 
julgamentos adequados no contencioso administrati-
vo. Marcellus destaca ainda que todas as administra-
ções tributárias modernas fizeram ou estão fazendo a 
integração da Aduana aos tributos internos, como for-
ma de garantir maior eficiência no combate ao con-
trabando e ao descaminho. Deste modo, qualquer 
mudança que preveja uma separação destas duas 
grandes estruturas, segundo ele, seria um irreparável 
retrocesso ao país.

Marialvo Laureano reitera a importância de fortale-
cer a Receita Federal e de garantir a participação 

dos Auditores-Fiscais nas decisões de polí-
tica tributária. Ele entende que, para isso, 
devem ocupar espaços até fora do órgão. 
“O Auditor-Fiscal é a autoridade tributária, 
precisa ser respeitado, bem remunerado, 
ocupar seu espaço e não admitir que ou-
tras corporações, outras entidades, inter-
nas ou de fora do Ministério, ocupem esses 
espaços”, argumenta. 

Ele defende ainda que o secretário Marcos 
Cintra, da Receita Federal do Brasil, man-
tenha firmeza na defesa da casa. “Não 
em prol de um corporativismo. Uma Recei-
ta Federal forte significa um retorno maior 
à sociedade. O trabalho independente, 
impessoal, imparcial e isento de qualquer 
interferência é um trabalho republicano 
em prol de toda a população”, pondera.

Cesar Augusto Barbiero defende que o foco dos Audi-
tores deve centrar-se no exercício das atividades priva-
tivas do cargo. “Há anos, opino que devemos focar nos-
sa estrutura de carreira nas posições mais estratégicas 
das funções de Estado, pois aquelas mais burocráticas 
desaparecerão com o passar do tempo. Nesse diapa-
são, o foco não seria o CARF (Conselho Administrativo 
de Recursos Fiscais) ou alguma outra caixinha de uma 
determinada estrutura, que pode desaparecer em 
uma reforma administrativa, mas sim a competência 
privativa para o julgamento tributário, como legítimo 
representante do Estado. Algo como ocorre no Judici-
ário. Independentemente da estrutura, a competência 
para o julgamento sempre será dos magistrados”. 

Por outro lado, a Aduana, na avaliação dele, é impor-
tantíssima para a Receita Federal e até hoje não tem 
recebido a devida atenção por parte dos administra-
dores. Nesse quesito, Barbiero consi-
dera que o desafio seja reforçar 
o papel de autoridade adu-
aneira, já que a função 
é insubstituível em sua 
tarefa de zelar pela 
soberania do Esta-
do brasileiro.

Como se pode 
ver, embora este-
jam, no momen-
to, atuando fora 
da Receita Fede-
ral, os persona-

Barbiero é o atual secretário municipal de Fazenda do Rio de Janeiro
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Marialvo Laureano
“É necessária a descentralização dos recursos. Um volume mui-
to grande de recursos é carreado para o governo federal. É 
ele que fica com o cheque na mão. É necessário que esses 
recursos cheguem mais perto da sociedade através da divisão 
para os estados e para os municípios. Precisa modernizar mui-
ta coisa na área tributária. Um exemplo é a questão do ICMS. 
Precisa ser priorizada a tributação no destino. Hoje, com boa 
parte da tributação na origem, faz com que os estados que 

são os maiores consumidores não tenham uma arrecadação convincente. A Reforma Tri-
butária também precisa desburocratizar, facilitar a vida do cidadão, do empresário. Temos 
a questão do Imposto de Renda com uma sobrecarga grande sobre a pessoa física, mas 
sobre a pessoa jurídica não. Um dos pontos que a reforma deveria atacar é a taxação de 
lucros e dividendos da pessoa jurídica”.

gens desta reportagem continuam acompanhando 
a evolução do órgão e acreditam que a valorização 
do Auditor-Fiscal representa o fortalecimento de um 
núcleo essencial ao Estado, em qualquer de suas con-
cepções – o núcleo da administração tributária. 

Eles reforçam, com sua atuação e trajetória, a tradição 
da Receita Federal em formar quadros de excelência, 

atestando que a experiência e o conhecimento for-
jados dentro dos muros da instituição podem estar a 
serviço da sociedade em outros espaços públicos e 
demonstrando que a política de restringir a cessão 
de Auditores-Fiscais a outros órgãos da administração 
pública, idealizada e seguida pela gestão anterior da 
Receita, precisa ser rediscutida.

Reforma Tributária
A necessidade de reformulação no sistema tributário brasileiro é uma unanimidade entre os secre-
tários. Com tanta experiência acumulada atuando como Auditores-Fiscais e como administradores 
tributários, todos estão acompanhando o debate acerca da Reforma Tributária, que tem avançado 
no Congresso Nacional por meio da PEC 293/04, aprovada em comissão especial da Câmara dos De-
putados no fim do ano passado e pronta para apreciação do plenário. Simplificação, modernização e 
respeito ao pacto federativo são conceitos que dão a tônica das principais ideias defendidas por eles.

Marcellus Ribeiro 
“O Sistema Tributário Nacional é uma construção político-so-
cial. Uma das principais questões a serem enfrentadas é o que 
a sociedade deseja gravar, ou seja, qual deve ser a base tribu-
tável. Infelizmente, constatamos uma elevadíssima tributação 
sobre o consumo e uma baixíssima imposição tributária sobre 
a propriedade. Um modelo assentado nestas bases – extrema-
mente regressivo, portanto – agrava ainda mais a concentra-
ção de renda, fazendo com que as pessoas de menores rendi-

mentos paguem, proporcionalmente, muito mais tributos do que as que têm renda elevada. 
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Mauro Ricardo Costa 
“A Reforma Tributária é extremamente importante e precisa 
ser feita de tal modo que a gente possa reduzir custos admi-
nistrativos das empresas, em especial, no cumprimento das 
obrigações acessórias, que demandam uma quantidade sig-
nificativa de pessoas e custos consideráveis para o cumpri-
mento das exigências feitas pelo fisco municipal, estadual ou 
federal. A mudança mais urgente diz respeito ao ICMS. Hoje, 
você tem 27 legislações de ICMS, milhares de alíquotas para 

os milhões de produtos vendidos e comercializados no Brasil. É extremamente difícil pra 
uma empresa que comercializa produtos nas diversas unidades da federação atender às 
exigências estabelecidas pelos 27 fiscos. Há a necessidade de uma unificação de tributos 
com redução da quantidade de obrigações acessórias para que o contribuinte possa pa-
gar melhor os seus tributos”.

Cesar Augusto Barbiero 
“O assunto Reforma Tributária comemora mais de duas déca-
das. Ao longo desse tempo, algumas mudanças pontuais foram 
implementadas, mas não atacaram o cerne da questão, que 
ao meu ver são os pontos mais importantes: a complexidade 
do sistema atual e a questão do pacto federativo. A proposta 
que tramita no Congresso se propõe a isso, mas acredito que 
não seja a ideal. Um dos problemas é a competência tributária 
distinta do ente beneficiário da arrecadação. Exemplificando: 

o IPVA será de competência dos estados, mas a arrecadação será revertida para os muni-
cípios. Se assim for aprovado, como resolver problemas referentes à arrecadação, se o ente 
não tem autonomia para legislar sobre suas receitas. Isso caminha contra o pacto federati-
vo. Equacionar o balanço entre despesas e receitas tem ocupado a maior parte do tempo 
dos administradores, sem muito sucesso, exceto alguns casos isolados”.

(...) O maior desafio para as administrações tributárias é equilibrar a inserção das novas tec-
nologias nos processos de trabalho, como a inteligência artificial, com o melhor aproveita-
mento das competências e habilidades das pessoas que formam a organização, sem que 
isso gere uma disrupção tecnológica traumática”.
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Trabalho parlamentar quer ampliar
debate sobre importância dos 

Auditores
Diante dos desafios que integram o calendário le-
gislativo de 2019, incluindo uma Reforma da Previ-
dência que já tramita na Câmara dos Deputados, 
a Diretoria de Assuntos Parlamentares do Sindifisco 
Nacional está empenhada em pôr em prática uma 
estratégia de atuação que, além do debate com 
deputados e senadores, pretende envolver aca-
dêmicos, juristas, jornalistas, especialistas da área 
tributária e sociedade em geral na discussão de 
temas acerca dos rumos do país e da importância 
dos Auditores-Fiscais para o Estado brasileiro. 

O alvo agora é dialogar para além dos muros da 
Receita Federal e do Congresso Nacional, fortale-
cendo o trabalho parlamentar nas bases para obter 
resultados positivos nas casas legislativas. Com esse 
foco, a diretoria está organizando um ciclo de qua-
tro seminários com o tema “Os desafios das Refor-
mas no Brasil”, que será realizado em parceria com 
as delegacias sindicais. Por ocasião da reunião do 
Conselho de Delegados Sindicais, em fevereiro, os 
diretores de Assuntos Parlamentares George Alex 
Lima de Souza e Marcos Assunção se reuniram, em 
Brasília, com cerca de 40 delegados para apresen-
tar o projeto.  

“Há tempos, foi identificado que trazer um grande 
número de Auditores para dentro do Congresso Na-
cional traz resultado muito pequeno ou próximo de 
zero. A intenção, agora, é fazer um trabalho junto 
à base, sem dispensar, é claro, trazer a classe em 
determinado momento para dentro do Congresso 
Nacional. Mas entendemos que o trabalho prévio é 
determinante na qualidade do que faremos dentro 
do Parlamento nos próximos meses”, detalhou o di-
retor George Alex. 

Para os delegados sindicais que não puderam par-
ticipar da reunião em Brasília, está sendo enviado, 
via WhatsApp, um vídeo explicativo gravado pelo 
diretor-adjunto Marco Assunção. Na gravação de 

dois minutos, ele detalha como funciona o projeto 
e conclama as delegacias a contribuírem com a 
iniciativa da Direção Nacional. 

Inscrições
As delegacias sindicais interessadas em sediar um 
dos quatro seminários devem entrar em contato 
com a diretoria através do e-mail: biancapalvari-
ni@sindifisconacional.org.br. É importante ressaltar 
que a diretoria de Assuntos Parlamentares limitou 
o número de inscrições em 30 delegacias. Após o 
fechamento das inscrições, que será comunicada 

A intenção, agora, é fazer um 

trabalho junto à base, sem 

dispensar, é claro, trazer a classe 

em determinado momento 

para dentro do Congresso 

Nacional. Mas entendemos que 

o trabalho prévio é determinante 

na qualidade do que faremos 

dentro do Parlamento nos 

próximos meses.

George Alex Lima De Souza
Diretor de Assuntos Parlamentares

do Sindifisco Nacional



pelo site do Sindifisco, serão escolhidas as quatro 
delegacias sindicais que vão sediar os eventos. 

“O coração do projeto é a valorização do cargo 
de Auditor-Fiscal e a construção de pontes com os 
parlamentares em suas próprias bases. Já perce-
bemos que o parlamentar manifesta interesse es-
pecial de fazer parte de um evento que contará 
com a participação de juristas, especialistas, tribu-
taristas e representantes da sociedade, com o en-
volvimento também de universidades e escolas de 
ensino médio. Importante dizer que, nesses eventos, 
sempre haverá um Auditor entre os expositores, de 
modo a prestigiar ainda mais o cargo”, explicou o 
diretor-adjunto Marcos Assunção. 

Aduana Convida
Outro projeto que também tem o objetivo de dar 
visibilidade ao trabalho do Auditor-Fiscal é o “Adu-
ana Convida”, que está em fase embrionária e que 
pretende levar o parlamentar para dentro das áre-
as de alfândega de portos e aeroportos, para que 
conheça in loco o trabalho dos Auditores-Fiscais. 
Vale lembrar que o impasse criado pela Resolução 

207/11, da Anac, que obrigava os Auditores lotados 
em aeroportos a passarem por inspeção, revelou 
existir um total desconhecimento sobre o trabalho 
da classe na Aduana. Esse desconhecimento moti-
vou a Diretoria de Assuntos Parlamentares a ideali-
zar o projeto.

“Percebemos que existem muitas dúvidas sobre o 
trabalho da Aduana, até mesmo dentro da classe. 
Então, vamos levar os parlamentares para dentro 
das alfândegas, para que eles compreendam a 
importância do trabalho do Auditor-Fiscal em prol 
do Estado brasileiro. Muito provavelmente, senado-
res e deputados que participaram do projeto serão 
capazes de fazer a defesa da Receita Federal e das 
atribuições do cargo do Auditor, durante a tramita-
ção de propostas nas casas legislativas”, adiantou 
George Alex. 

Tanto os seminários sobre as reformas como o “Adu-
ana Convida” têm como pano de fundo fortale-
cer o trabalho parlamentar nas bases, mostrando 
a importância do trabalho do Auditor-Fiscal para 
sociedade e estreitando o relacionamento de par-
lamentares e de outros atores sociais com o Fisco e 
com as autoridades tributárias e aduaneiras.
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Frase & Opiniões
A Receita Federal do Brasil 
não faz parte dos problemas 
do Estado brasileiro. É, sim, 

uma das melhores formas 
de solução plena.

Senador Major Olímpio (PSL/SP), na 
cerimônia de posse da nova diretoria do 

Sindifisco Nacional.

Esse compartilhamento de dados 
bancários da Receita para o MP é 
ferramenta importantíssima para a 

produção de provas em investigações 
do crime organizado e combate à 

corrupção.

Kleber Cabral, Auditor-Fiscal e presidente do Sindifisco Nacional, 
em entrevista ao jornal Estado de São Paulo, defendendo a 
desnecessidade de autorização judicial para o repasse de 

informações sigilosas ao Ministério Público.

Numa República, não há lugar 
para intimidação em razão do 
legítimo exercício do direito 
de expressão ou do exercício 

regular de atribuições funcionais 
pelos Auditores da Receita.

Júlio Marcelo de Oliveira, procurador do 
Ministério Público de Contas junto ao TCU, no Twitter.

A Receita Federal é hoje 
integrante fundamental 
da Força Tarefa da Lava 
Jato, juntamente com o 

Ministério Público e com 
a Polícia Federal. Sem ela, 

grande parte dos crimes 
de corrupção e lavagem 
de dinheiro não seriam 

apurados.
Modesto Carvalhosa, jurista e 

professor da Faculdade de Direito da 
USP, no Facebook.

Foto: Fernando Frazão - Agência Brasil
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Parametrizando...Notas
Canal Verde 
A juíza federal Ivani Silva da Luz, 

titular da 6ª Vara do Distrito Federal, 
concedeu liminar ao Sindifisco Nacio-
nal para garantir o desconto em folha 
da contribuição sindical dos filiados, 
sustando os efeitos da MP 873/2019, 
que, na visão da entidade, é incons-
titucional.

Canal Amarelo
O julgamento sobre o compar-

tilhamento de dados entre Receita 
Federal e Ministério Público, sem ne-
cessidade de ordem judicial, foi tem-
porariamente tirado da pauta do STF 
e não há previsão de nova agenda. 
Se os ministros votarem por restringir o 
repasse à prévia autorização, inúme-
ros processos judiciais abertos com 
base em representações fiscais para 
fins penais podem ser anulados. Além 
disso, a formalidade iria encarecer e 
retardar o trabalho da justiça criminal. 

Canal Vermelho
A Reforma da Previdência pro-

põe uma refundação da Seguridade 
Social no Brasil, mirando sobretudo nos 
servidores públicos. É óbvio que hoje 
a conta da Previdência não fecha. 
Mas a culpa é realmente dos servido-
res? Ou dos sucessivos governos que 
deixaram que a situação chegasse a 
esse ponto? Que transformaram cele-
tistas em estatutários, que permitiram 
aposentadorias precoces, que não 
planejaram o sistema a longo prazo, 
que distribuíram trilhões em incentivos 
fiscais, que jamais recolheram a cota 
patronal?

Reestruturação - O novo Regimento Interno da Receita Fe-
deral deve ser publicado até o próximo dia 30 de abril, com 
a mais ampla reestruturação do órgão desde a sua criação, 
em 1968. Apesar de todo o desenvolvimento tecnológico 
nesses 50 anos, o desenho com 10 superintendências per-
manecia o mesmo até hoje. 

Regiões Fiscais - Na nova configuração o número de supe-
rintendências cai pela metade. Serão cinco: a 1ª Região 
Fiscal contemplará as regiões Norte e Centro-Oeste, com 
exceção do Mato Grosso do Sul; a 2ª RF vai abarcar todo o 
Nordeste; a 3ª RF corresponderá à região Sudeste, menos o 
estado São Paulo, que será a 4ª RF; por fim, os estados do Sul 
irão compor a 5ª RF, junto com o Mato Grosso do Sul. 

Regionalização - Com a reestruturação, vem a regionaliza-
ção, política que vai incrementar a especialização por pro-
cessos de trabalho e promete tornar o órgão mais eficiente. 
O Sindifisco publicou editorial destacando que os Auditores-
Fiscais e, notadamente, a sua representação classista, pre-
cisam ser consultados pela administração no processo de 
construção desse novo modelo. 

Regionalização 2 - O Sindifisco também já deixou claro que 
medidas de reestruturação não podem prejudicar o exercí-
cio das atribuições dos Auditores-Fiscais nem possibilitar a 
invasão de competências privativas.

Muito cacique... - A Receita possui hoje cerca de 4500 car-
gos comissionados e funções de confiança para 20 mil servi-
dores. A estrutura abocanha praticamente metade dos DAS 
e FG do Ministério da Economia.

Alô, TCU - Algumas superintendências insistem em despen-
der recursos públicos com palestras e treinamentos sobre o 
PDI (Plano de Desenvolvimento Individual), mesmo o progra-
ma tendo sido suspenso pela administração central e ape-
sar das inúmeras inconsistências jurídicas já apontadas. Isso, 
o TCU não vê.

Prêmio de Jornalismo - A Diretoria de Comunicação está 
formatando um projeto para premiar reportagens e maté-
rias veiculadas na imprensa que enfoquem o trabalho dos 
Auditores-Fiscais da Receita Federal.
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Vazamentos colocam a Receita

na miRa de GilmaR mendes
Crise inédita desencadeia onda de apoio popular aos Auditores-Fiscais

O ex-presidente americano John Kennedy costumava 
repetir em seus discursos que, na escrita ideográfica 
chinesa, a palavra crise é expressa pela combinação 
de dois símbolos: um significando “perigo” e o outro, 
“oportunidade”. Sinólogos se esforçaram para de-
monstrar que a interpretação estava equivocada. Foi 
em vão. A lenda estava criada. A ideia seria apropria-
da como recurso retórico por muitos outros políticos e 
oradores ao redor do mundo. E não há como negar: 
ela veicula uma mensagem didática e inspiradora.

Após o vazamento de informações de um relatório de 
seleção tendo como alvo o ministro Gilmar Mendes, 
seguido da divulgação da sigilosa Nota Copes 48 e 
da informação de que havia uma lista com 134 “fi-
gurões” apontados em verificação preliminar da Re-
ceita Federal, a instituição mergulhou numa crise sem 
precedentes. Na imprensa, a ordem era descobrir 
quem seriam os outros 133.

CASo GIlmAR
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Vendo-se no olho do furacão, Gilmar colocou em 
prática, com maestria, a estratégia de que “a melhor 
defesa é o ataque” e centrou fogo na atuação dos 
Auditores-Fiscais. O Estadão trouxe à tona uma articu-
lação forjada em Brasília para restringir o escopo das 
atribuições da Receita – a faceta do “perigo”, que 
não está de todo afastada. Mas o episódio suscitou 
também uma “oportunidade” única: o trabalho dos 
Auditores, quase sempre discreto pelas imposições 
do sigilo fiscal, foi desnudado diante da sociedade. 
E o que se viu foi uma grande corrente de apoio e 
solidariedade.

O Sindifisco Nacional atuou intensamente na impren-
sa e nas redes sociais, para esclarecer que, embora 
a quebra de sigilo do ministro do STF seja um ato re-
provável, o trabalho dos Auditores da Equipe Especial 
de Programação e Combate a Fraudes Tributárias 
não extrapola os limites da legalidade e da esfera de 
competências conferidas ao cargo.

A nota intitulada “Declarações ofensivas de Gilmar 
Mendes são inaceitáveis”, veiculada na página ofi-
cial do Sindifisco no dia 26 de fevereiro, obteve mais 
de 15 mil acessos em pouco mais de uma semana, 
audiência recorde para um texto publicado no site 
em tão curto espaço de tempo. O posicionamento 
da entidade repercutiu em quase todos os principais 
veículos de comunicação brasileiros – Estadão, Veja, 
IstoÉ, Correio Braziliense, CBN, entre outros. Alguns 
dias antes, outra nota do Sindifisco sobre o caso havia 
sido lida no Jornal Nacional.

A onda de apoio social começou a ganhar volume. 
Juristas, parlamentares, especialistas da área tributá-
ria e, sobretudo, cidadãos comuns se posicionaram 
abertamente em favor dos Auditores-Fiscais e da Re-
ceita Federal. Conrado Hübner Mendes, professor de 
Direito Constitucional da Universidade de São Paulo, 
escreveu na revista Época: “A Receita Federal tem 
autorização jurídica para, com base em critérios ob-
jetivos, analisar operações com indícios de fraude”. 

No texto, o professor faz referência a outro artigo, in-
titulado “Não existe ‘malha fina privilegiada’”, publi-
cado no Valor Econômico e assinado por Tathiane 
Piscitelli, tributarista da Fundação Getúlio Vargas. 
“Afinal, a Receita Federal precisa de autorização 
judicial ou motivação extraordinária para investigar 
os rendimentos e patrimônios de autoridades pú-
blicas?”, questiona Tathiane, de maneira retórica, 
antes de concluir: “É evidente que a resposta é um 
sonoro não”.

Outra personalidade de peso a engrossar o coro 
em favor dos Auditores-Fiscais foi o jurista e professor 
Modesto Carvalhosa, que no dia 14 de março proto-
colou no Senado Federal pedido de impeachment 
de Gilmar Mendes. Ao tomar conhecimento da ma-
nifestação do Sindifisco, Carvalhosa escreveu no Fa-
cebook: “Apoiamos totalmente a Receita Federal na 
investigação das fraudes contra os corruptos”, desta-
cando que, sem a instituição, “grande parte dos cri-
mes de corrupção e lavagem de dinheiro não seriam 
apurados”.

Entre as vozes que se ergueram para defender a 
atuação da Receita Federal e a continuidade dos 
procedimentos de fiscalização, estão também o pro-
fessor Ricardo Alexandre e a jornalista Adriana Fer-
nandes. “O fato de existirem notórios vazamentos 
não é motivo para anular ou parar as investigações 
que estavam sendo realizadas”, ponderou Ricardo, 
em texto viralizado no Facebook. “A operação tem 
que continuar. Não pode haver retrocesso”, escreveu 
Adriana, no Estadão.

Ainda nas redes sociais, o movimento Vem pra Rua 
veiculou banner com a inscrição: “Gilmar, não va-
mos aceitar menos poderes para a Receita Federal”. 
No Twitter, Deltan Dallagnol, coordenador da força-

Apoiamos totalmente 
a Receita Federal na 

investigação das fraudes 
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Modesto Carvalhosa
Jurista e professor, em sua página 

no Facebook
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tarefa da Operação Lava Jato, replicou postagem 
do Sindifisco Nacional que dizia “Receita Federal 
amordaçada, sociedade refém da corrupção. Não 
ao cerceamento da atuação dos Auditores-Fiscais”, 
acompanhada de um banner de protesto contra a 
tentativa de coibir o órgão. 

O assunto também chegou à tribuna da Câmara dos 
Deputados, onde o deputado federal Marcelo Calero 
(PPS-RJ) fez uma defesa enfática da Receita. “Todos 
os cidadãos são iguais, por isso, todos estão sujeitos 
à fiscalização. O que vimos foi um ataque virulento 
do ministro Gilmar Mendes contra a Receita e contra 
os Auditores. Para além desse ataque à Receita e ao 
trabalho sério desses servidores públicos, muitas vezes 
realizado sob condições ruins de trabalho, a gente 
viu o mesmo ministro atacando a força-tarefa da La-
va-Jato no Rio de Janeiro”, destacou o parlamentar 
no plenário. 

No dia 6 de março, a página de opinião da Folha de 
São Paulo reproduziu artigo do presidente do Sindi-
fisco, Kleber Cabral, e do diretor de Comunicação, 
Marchezan Taveira, acerca do papel institucional da 
Receita. “Os Auditores-Fiscais atuam ordinariamente 
dentro da mais estrita legalidade. Não há araponga-
gem, Gestapo ou bisbilhotice. O que há é um órgão 
de Estado tentando apenas cumprir sua missão cons-
titucional”, concluía o texto. 

Para além das manifestações de juristas, professo-
res, parlamentares e jornalistas, a própria sociedade 
se mobilizou nos sites de notícias e nas redes sociais 
para expressar apoio aos Auditores-Fiscais. Em res-
posta ao artigo publicado pela Folha, a 
leitora Ana Helena Figueiredo disparou: 
“Em qualquer país civilizado e democra-
ta, o escrutínio da Receita Federal sobre 
cidadãos com movimentação atípica é o 
básico para se combater crimes do ‘cola-
rinho branco’ (...) Força Auditores, não se 
apequenem”. 

“Parabéns, Sindifisco! Agiu certo! (...) 
somos nós que pagamos impostos e os 
salários de todos os políticos e funcio-
nários públicos. Têm que ser fiscalizados 
com transparência, rigor e justiça”, ma-
nifestou-se em outro portal o internauta 
Odilon Castanheira, de Campo Florido, 
Minas Gerais. “Se o trabalhador comum 
é passível de ‘cair’ na malha fina, o que 
faz esse ministro se ‘achar’ melhor que 

todos os outros brasileiros? Parabéns, Sindifisco. Toca 
o barco!”, afirmou Maria Teresa Oliveira, moradora 
de Santos, São Paulo. 

Assim como Odilon e Maria Teresa, centenas e cente-
nas de pessoas utilizaram as redes sociais para exter-
nar respaldo e encorajamento aos Auditores-Fiscais. 
Na página ao lado, montamos um mural com algu-
mas dessas manifestações, que refletem um movi-
mento atípico de apoio social à Receita Federal, ins-
tituição que, em decorrência de uma interpretação 
espartana da regra de sigilo fiscal e de deficiências 
na política de comunicação, historicamente dialoga 
mal com a sociedade. 

O caso Gilmar Mendes ganhou repercussão monu-
mental, virou assunto de mesa de bar, de conversas 
em família, de debates no trabalho. A confluência 
do apoio de intelectuais e lideranças sociais com o 
engajamento entusiasmado de cidadãos comuns 
reafirma, de maneira incisiva, o papel estratégico 
da Receita Federal no Estado e reflete as enormes 
expectativas que a sociedade brasileira deposita 
no órgão. 

A profunda crise projetou uma oportunidade rara de 
reafirmação da autoridade e do protagonismo dos 
Auditores-Fiscais. O Sindifisco continua empenhado 
em defender o trabalho dos integrantes da Equipe 
Especial de Combate a Fraudes e a contribuição da 
classe à Lava Jato e a outras operações de combate 
à corrupção e à lavagem de dinheiro no país. Afinal, 
as oportunidades só vêm para aqueles que são dig-
nos delas.

Deputado Marcelo Calero (PPS-RJ) defende Auditores-Fiscais na tribuna da Câmara
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Onda de apoio aos Auditores-Fiscais
A reportagem selecionou algumas das inúmeras manifestações nas redes sociais
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Reestruturação
A Receita Federal encolhe

O atual processo de reestruturação da Receita Fede-
ral constitui, sem dúvida, a mais profunda reformula-
ção do órgão desde a sua criação e transcorre no 
bojo de um projeto maior, a reforma administrativa 
que o governo pretende implementar na máquina 
pública federal. 

Pelo novo desenho, o nú-
mero de superintendências 
será reduzido pela metade. 
Serão cinco: a 1ª Região Fis-
cal contemplará as regiões 
Norte e Centro-Oeste, com 
exceção do Mato Grosso 
do Sul; a 2ª RF vai abarcar 
todo o Nordeste; a 3ª RF 
corresponderá à região Su-
deste, menos o estado São 
Paulo, que será a 4ª RF; por 
fim, os estados do Sul irão 
compor a 5ª RF, junto com o 
Mato Grosso do Sul.

Os processos regionalizados 
serão estruturados em seis 
áreas: Gestão do Crédito Tri-
butário, Atendimento, Fisca-
lização, Controle Aduaneiro 
e Repressão, Tributação e 
Contencioso e Gestão Cor-
porativa. Serão executados 
localmente apenas proces-
sos que demandem presen-
ça física: atendimento presencial e partes da vigilân-
cia, do controle aduaneiro e da gestão corporativa. 
A intenção é reforçar o teletrabalho.

Entre outras medidas, as divisões das superintendên-
cias serão substituídas por um grupo de assessores, 
com criação de uma área para gestão estratégica 
e inovação. Serão criadas também Delegacias Espe-

ciais de Administração Tributária (Derat) e Delegacias 
Especiais de Fiscalização (Defis), para coordenação 
e execução dos respectivos processos de trabalho. 
Cada superintendência terá uma Delegacia (ou Cen-
tro Regional) de Repressão. Delegacias com até 100 
servidores serão transformadas em agências. Será 
criada em cada capital uma delegacia estadual, que 

ficará incumbida da repre-
sentação institucional, do 
relacionamento com órgãos 
públicos e do gerenciamen-
to do atendimento presen-
cial de todo o estado.

A proposta institui também 
seis Delegacias Especiais de 
Maiores Contribuintes (De-
mac), para atuar por setor 
econômico; uma Delega-
cia Especial de Pessoa Físi-
ca (Derpf) e uma Delegacia 
de Operações Especiais de 
Fiscalização, todas com ju-
risdição nacional.

    Análise
Não é de hoje que se co-

menta que a excessiva verti-
calização e o engessamento na 

estrutura da Receita Federal cria-
ram um monstro gerencial, alimen-

tado ano após ano pela acomodação leniente e 
pela ausência de autocrítica que tomaram conta 
do estamento burocrático. O órgão fugiu da inge-
rência política externa, mas sucumbiu ao jogo po-
lítico interno, nem sempre alinhado com os interes-
ses da sociedade.

Unidades regionais e locais viraram feudos, gestores 

Enquanto em outras 
instituições se 

buscava cortar níveis 
hierárquicos e dinamizar 

a comunicação 
cúpula-base, a 

Receita aprofundava 
a verticalização e 

tornava mais longo e 
difícil o caminho da 

informação. 
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foram perdendo a conexão com a realidade do ór-
gão, os processos-meio começaram a ganhar preva-
lência sobre os processos-fim, desvios de função se 
tornaram triviais. O elenco de “anomalias” é extenso.

Mas a blindagem institucional não resistiu a um 
benchmarking com outros órgãos públicos. A inten-
sificação da cooperação interinstitucional nos últi-
mos anos, no âmbito de forças-tarefa como a da 
Lava Jato, permitiu que a Receita conhecesse mais 
de perto a realidade de outros órgãos. E a com-
paração não deixou dúvidas: tínhamos ficado pra 
trás. Para as forças-tarefa funcionarem na Receita, 
foi necessário criar caminhos próprios, com equi-
pes especializadas, fora da estrutura hierárquica 
padrão do órgão.

Enquanto em outras instituições se buscava cortar níveis 
hierárquicos e dinamizar a comunicação cúpula-base, 
a Receita aprofundava a verticalização e tornava mais 
longo e difícil o caminho da informação. Enquanto em 
outros órgãos, já não se tinha dúvida acerca de quem 
executa a atividade-fim e quem executa a atividade-
meio, quem detém poder de decisão e quem é cargo 
de apoio, a Receita ficava patinando com um mape-
amento de processos que iria, ainda mais, engessar a 
máquina administrativa. Enquanto em outros lugares, 
diretrizes e projetos institucionais são respeitados pelo 

corpo profissional do órgão, os projetos de lei de interes-
se da Receita eram sabotados abertamente por pesso-
as da casa dentro do Congresso Nacional.

A soma desses e de tantos outros fatores indica, já 
há algum tempo e com mais força a partir de 2015, 
que o modelo gerencial que vem pautando o fun-
cionamento do órgão está esgotado. Enquanto ha-
via sobra de recursos, isso ia sendo relevado. Com 
o contingenciamento orçamentário e o aprofunda-
mento da crise fiscal, o que já era óbvio virou fratura 
exposta. A reestruturação é o tratamento de cho-
que necessário à sobrevivência do paciente. Mas é 
preciso saber dosar o remédio para não provocar 
efeito contrário ao pretendido.

A complexidade e amplitude das atribuições da Receita 
Federal recomendam que qualquer alteração estrutural 
seja antecedida de um acurado e cuidadoso proces-
so de discussão interna. O primeiro e mais fundamental 
passo para que a intervenção surta o efeito que dela se 
espera é abrir espaço para que os Auditores-Fiscais pos-
sam se manifestar e sugerir ajustes ao processo. É teme-
rário centralizar as decisões em torno de uma mudança 
tão drástica no órgão. Ninguém melhor que os próprios 
Auditores para fazer diagnósticos específicos, indicar 
gargalos e apontar soluções de aprimoramento.

Uma das preocupações que afligem a classe é, por 
exemplo, a dimensão geográfica da 1ª Região Fiscal, 
que irá contemplar todo o Norte e o Centro-Oeste, ex-
cluído o Mato Grosso do Sul. Para se ter uma ideia, a 
nova jurisdição responderá por quase 60% do território 
brasileiro e por quase 80% das fronteiras terrestres.

Entre os pontos que também estão causando 
apreensão está o risco de invasão de compe-

tências privativas, diante do completo re-
desenho a que a instituição está sendo 

submetida, e de perda de adequada es-
trutura de apoio ao trabalho dos Auditores.

O Sindifisco Nacional estará vigilante quanto às dire-
trizes informadas pela administração, de que haverá 
efetiva redução da verticalização, maior autonomia 
aos Auditores da ponta, com desconcentração do 
poder decisório, hoje ainda muito centrada nas mãos 
dos ocupantes de DAS. A Direção Nacional conside-
ra fundamental que a administração inclua os Audi-
tores-Fiscais no debate da construção da “Nova Re-
ceita Federal” e atuará para que as demandas da 
classe sejam ouvidas pelos tomadores de decisão na 
Receita e no governo.






