
Dificuldades na comunicação 

 

Assim que a turma de 1994 entrou no fisco percebeu a 

falta de estrutura que reinava nas repartições fiscais da 6ª DRR – 

Jacarezinho. Alguns Postos Fiscais por ficarem abertos, sem ninguém 

tomando conta, estavam totalmente depredados. Faltava tudo, fogão, 

geladeira, chuveiro, água potável, cama... A comunicação entre os 

postos menores, Salto Grande, Almeida, Galvão, Santana do Itararé, 

Salto Grande, Gil, Emigdão, Passo dos Leite, Marques dos Reis e uma 

exceção, o Posto Fiscal Marino Venâncio, que, apesar de ser pequeno, 

talvez por ser dos mais distantes da delegacia, tinha telefone. Nos 

demais Postos Fiscais quando muito existia um rádio amador (que 

mais falhava que funcionava), tentando ligar o fiscal ao resto do 

mundo. 

Para atualização cadastral, existiam as famigeradas 

microfichas, que eram trocadas a cada 3 meses (quando eram 

trocadas), assim, poderíamos saber se uma empresa estava 

cancelada, baixada, se tinha alterado seu endereço ou sua atividade 

econômica. Isto sem falar nas máquinas autenticadoras Burroughs 

(que herdamos do Banestado), que para fazer a abertura e 

fechamento, alterar a data, era um sofrimento; para atualizar a 

legislação então, nem se fala, somente pagando assinatura particular 

e trocando as folhas do regulamento. Enfim, num plantão o fiscal 

ficava praticamente isolado do mundo por um período superior a 24 

horas, desatualizado e contando com a proteção divina. 

Após um período de adaptação peregrinando pelos 12 

postos fiscais da região, fui designado para responder pela chefia de 

duas Agências de Rendas e quatro Postos Fiscais. As dúvidas eram 

freqüentes, sem contar que a maioria dos fiscais era nova no serviço 

e inexperiente. 



Certo dia de maio/1995, estava prestando serviço em uma 

das Agências de Rendas subordinada à 6ª DRR de Jacarezinho, 

quando recebi um chamado via rádio. Era um fiscal que estava em 

dificuldades e pedia ajuda. Como disse antes, a comunicação via 

rádio falhava muito e, para complicar um pouco, o colega fiscal era 

gago: 

- Che, Che, chefia, vo, vo, vo, você pode mi, mi, mi, a... 

judar? (Câm, câm, câmbio)? 

- Fale João!!! (Câmbio). 

- Co.. co.. como ce ce ce sa sa be que...... so... sou eu? 

(Câm, câm, câmbio). 

- Adivinhei!!! O que você manda? (Câmbio). 

- É que, a ... a ... a qui, tem um ca... ca... caminhão de 

ma.. ma... ma... ma..deira. (Câm, câm, câmbio). 

- Vichi !!! Um caminhão de mamadeira é muita mamadeira. 

Qual é o problema? Você não está conseguindo contar as 

mamadeiras? (Câmbio). 

- Não é ma.. ma.. madeira, é maaaa... deira. (Câm, câm, 

câmbio). 

- Entendi, um caminhão de madeira. O que você precisa? 

(Câmbio). 

- E, e, e... eu que que quero cu.. cu.. cu... 

- Não to entendendo... (Câmbio). 

- É, é é que que que quero cu.. cu.. cubicar a ma... 

madeira. (Câm, câm, câmbio). 

Passada a dificuldade inicial e entendida a necessidade do 

colega, disse a ele que medisse a altura da carga, o comprimento da 

carroceria e multiplicasse os valores, não se esquecendo de 

considerar eventuais vazios quando da totalização. 

Hoje, com toda esta tecnologia, internet, e-mail, legislação 

on-line, muitas vezes nos esquecemos como foi difícil nosso começo 

no fisco em longos plantões isolados do mundo, sujeitos às 



intempéries, mau humor de caminhoneiros, falta de segurança e 

falhas de comunicação. 
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