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Coaef e ALF/BSB realizam edição especial do projeto "A Receita Federal convida: conheça a nossa Aduana" para 
delegações estrangeiras e representante do EUROsociAL. 

A Coordenação Geral de Atendimento e Educação Fiscal - Coaef e a Alfândega do 
Aeroporto Internacional de Brasília - ALF/BSB receberam, no dia 15 de abril, 
representantes da área de Educação Fiscal das administrações tributárias do 
México, Chile, Uruguai, Paraguai, Peru, Equador, Bolívia, Costa Rica, El Salvador, 
Guatemala e Honduras, além do representante do EUROSocial, Borja Díaz Riviilas, 
dentro do marco do Programa da União Europeia para a coesão social EUROsocial 
que lidera a FIIAPP da Espanha. Também estiveram presentes a direção geral da 
Esaf, dirigentes da RFB e convidados.

Os participantes estrangeiros solicitaram à Receita Federal do Brasil a oportunidade 
de conhecer o projeto “A Receita Federal convida: conheça a nossa Aduana”, 
coordenado pela Coaef, com vistas a adaptar a iniciativa e replicá-la em seus 
países.

O secretário da Receita Federal, Carlos Alberto Barreto, abriu o evento com pronunciamento, dando boas vindas 
aos convidados e ressaltando a importância da Educação Fiscal como instrumento de desenvolvimento da Moral 
Tributária. Barreto destacou os 12 mil eventos de educação fiscal da Receita Federal em todo país em 2012, como 
prova do grande esforço de aproximação com o contribuinte que vem sendo realizado pelo fisco.

No discurso, Barreto disse ainda que “na cadeia de valor da Receita Federal, um dos processos mais importantes 
na interação com a sociedade é o desenvolvimento da moral tributária”, e que, para isso, a RF, além de realizar 
várias ações de educação fiscal, mantém também “participação ativa no Programa Nacional de Educação Fiscal, 
que é coordenado pela Esaf”. Para ler a íntegra do pronunciamento do secretário, 

.

A visitação foi conduzida durante toda a tarde pelo inspetor-Chefe da Alfândega de 
Brasília, Alexandre Martins Angoti, que também proferiu palestra sobre o 
funcionamento da Aduana.

Inspetor-chefe – O inspetor-chefe da ALF/BSB, Alexandre Martins, destacou o 
papel exercido pelas Aduanas como protetoras da sociedade, nas relações 
internacionais e na economia interna de cada país, ao garantir a manutenção de 
uma “concorrência econômica leal”.

Martins também ressaltou a importância do trabalho de educação fiscal feito pela RF nas unidades aduaneiras 
“como fundamental para o fortalecimento da confiabilidade de todos na nossa atuação como garantidores do 
controle do fluxo de mercadorias que ingressam e saem do país”.

Martins também ressaltou a importância do trabalho de educação fiscal feito pela RF nas unidades aduaneiras 
“como fundamental para o fortalecimento da confiabilidade de todos na nossa atuação como garantidores do 

controle do fluxo de mercadorias que ingressam e saem do país”.

Visita e demonstrações – Em seguida todos os participantes foram levados à 
àrea de desembarque internacional de passageiros, onde foram co-
participantes de uma inspeção prática de bagagens, coordenada pelo servidor 
Onésimo Stafuzza, representante de Educação Fiscal na ALF/BSB.

Stafuzza fez uma divertida e didática demonstração de como é realizada a 
inspeção, exibindo como funcionam os ‘scanners’ e o que detectam, e pedindo 
a opinião dos presentes.

Em seguida mostrou as irregularidades mais comumente encontradas nas bagagens (roupas em grande 
quantidade, eletrônicos com valor acima de 500 dólares) para ressaltar a importância da declaração de bagagem 
pelo passageiro, a fim de não ter problemas com a fiscalização aduaneira.

Os visitantes percorreram parte do perímetro da área alfandegada sob controle da Aduana e, por fim, visitaram o 
terminal de carga aérea, onde houve uma demonstração de inspeção não invasiva, por meio de scanner, móvel

Cães de faro – Os visitantes assistiram a uma simulação de fiscalização de 
mercadorias com utilização de cães de faro, promovida por três equipes K9 do 
Centro Nacional de Cães de Faro, cuja sede fica na cidade de Vitória/ES, na 
7ª RF, além de uma esclarecedora palestra sobre o uso desse eficiente 
equipamento. Foram simuladas situações com diferentes tipos de drogas e 
com cigarros.
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A grande vedete, porém, foi a cadela pastora alemã Rose. Após identificar produtos contrabandeados em uma mala 
postada numa fila com outras, posou para fotos com o secretário Carlos Alberto Barreto, com os subsecretários 
presentes e com os representantes das administrações tributárias estrangeiras.

Ao final do evento, o coordenador-geral da Coaef, João Maurício Vital, fez uma palestra sobre o planejamento e 
organização nacional do projeto “A Receita Federal convida: conheça a nossa Aduana", destacando a importância de 
as administrações tributárias focarem as ações de Educação Fiscal na melhoria da a relação entre Fisco e Contribuinte 
e no desenvolvimento da Moral Tributária.
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