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A dimensão do aparelho estatal 
no Brasil deve ocupar boa parte do 
debate presidencial deste ano. Nesta 
edição, o Integração analisa dados 
concretos sobre o tamanho atual do 
Estado brasileiro e busca opiniões 
sobre qual o ideal para o país.  De 
acordo com o Ipea (Instituto de Pes-
quisa Econômica Aplicada), apesar 
das responsabilidades assumidas 
pelo Estado nacional, ele ainda é 
pequeno se comparado a outros 
países. Pesquisa do instituto mostra 
que os empregos públicos repre-
sentam 15% da força de trabalho 
ocupada. Comparado aos demais 
países da América Latina, a partici-
pação dos servidores brasileiros no 
número de trabalhadores ocupados 
é menor do que a proporção veri-
ficada na Argentina, Paraguai, Uru-
guai e Venezuela, entre outros.

   

“A minha expectativa é de crescimento da 
arrecadação para os próximos anos”

Muita coisa mudou e, apesar 
de a igualdade tão almejada ainda 
não ser uma realidade, as mulheres 
conquistaram espaços que eram de 
exclusividade masculina – numa es-
pécie de revolução ora silenciosa, 
ora barulhenta, que venceu pre-
conceitos e alçou o mundo femini-
no a uma condição de destaque na 
política, na ciência, no mercado de 
trabalho.
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Aqui no Brasil, de acordo com 
o IBGE, a população total chega a 
187,2 milhões de pessoas, sendo 
96 milhões de mulheres. Segundo 
a Síntese dos Indicadores Sociais 
2009, produzido pelo IBGE, des-
de meados da década de 1980, é 
evidente o aumento do ingresso de 
mulheres no mercado de trabalho.

A partir desta edição, o Integra-
ção começa a apresentar cada uma 
das diretorias do Sindifisco Nacio-
nal. O objetivo é que cada filiado 
conheça melhor todas as instâncias 
do Sindicato. Para inaugurar a série, 
serão detalhadas as atribuições da 
Secretaria-Geral da DEN (Direto-
ria Executiva Nacional). A pasta é 
ocupada hoje pelo secretário-geral 
e pelo diretor-secretário, Cláudio 
Damasceno e Maurício Zamboni, 
respectivamente.

DEN em Ação
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A DEN (Diretoria Executiva 
Nacional) do Sindifisco 
Nacional retoma no mês 

de março as discussões regionais 
sobre a LOF (Lei Orgânica do Fis-
co). O tema vem concentrando 
esforços da entidade no sentido 
de agilizar junto à administração 
da RFB (Receita Federal do Brasil) 
a conclusão de uma minuta de lei 
a ser entregue o mais rapidamente 
possível à Casa Civil da Presidên-
cia da República. 

Vale ressaltar que, pela rele-
vância do tema para a categoria e 
para o Estado brasileiro, é funda-
mental mantê-lo em evidência, so-
bretudo em um ano em que o país 
se mobiliza para discutir as priori-
dades que irão pautar o governo 
nos próximos quatro anos. A de-
finição de prerrogativas, direitos e 
deveres das autoridades tributárias 
do país é, sem dúvida, um assunto 
que deve ser discutido com a rele-
vância que ele, de fato, tem.

Internamente, já há uma 
compreensão da Classe de que 
a LOF é uma prioridade para os 
Auditores-Fiscais. Em agosto do 
ano passado, pouco antes da uni-
ficação das entidades representa-
tivas do Fisco, o CDS (Conselho 
de Delegados Sindicais), por de-
liberação conjunta de delegados 

Mobilização dos Auditores 

do Unafisco e da Fenafisp, decidiu 
eleger a Lei Orgânica do Fisco 
como tema prioritário a ser traba-
lhado pela primeira diretoria do 
Sindifisco Nacional. 

No mês de outubro, já após 
a unificação, a Classe aprovou em 
Assembleia a utilização do saldo 
inicial do Fundo de Mobilização 
para ampliar a luta por uma LOF, 
incluindo a divulgação da sua im-
portância à sociedade nos meios 
de comunicação. Em dezembro 
do mesmo ano, também em As-
sembleia, os Auditores reforçaram 
esse compromisso, ao votar a fa-
vor de uma cota extra de contri-
buição com o mesmo fim. 

Nesse contexto de mobiliza-
ção da categoria e da sociedade 
em prol da LOF, é fundamental 
que os Auditores-Fiscais participem 
dos seminários que estão progra-
mados para debater a temática. O 
primeiro de 2010 será realizado no 
dia 12 de março, em Recife (PE). 
Outros dois estão programados 
para o mesmo mês: em Limeira 
(19/3) e em São Paulo (22/3).

É importante que a Classe 
fique atenta à programação que 
será divulgada pela DEN em seus 
informativos acerca dos demais 
seminários. Esse engajamento é 
fundamental, pois, ao conscienti-

zar um número cada vez maior de 
Auditores sobre a importância da 
LOF, será possível convencer com 
mais propriedade a administração 
da RFB, os parlamentares e o pró-
prio governo sobre a urgência e a 
importância do tema. 

A eficácia desse trabalho será 
proporcional à capacidade de 
pressão da categoria. Atualmen-
te, a DEN está cobrando da RFB 
o cumprimento do calendário de 
conclusão da minuta da Lei Or-
gânica, que foi acordado com as 
entidades do Fisco em dezembro 
de 2009. O dia 25 de janeiro era o 
prazo limite para a administração 
encaminhar para reavaliação dos 
representantes sindicais um texto 
sistematizado da LOF.    

Até o fechamento desta edi-
ção, ainda não havia uma respos-
ta da administração, o que poderá 
comprometer todas as outras da-
tas. Vale lembrar que pouco antes 
do recesso de fim de ano, as enti-
dades sindicais se esforçaram para 
honrar o compromisso de concluir 
a fase de discussão de pontos 
fundamentais da LOF, a fim de 
repassar o texto para análise da 
administração.  

Cada entidade fez a sua par-
te. Cabe agora à RFB fazer o seu 
dever de casa. 

pela LOF

“A definição de 
prerrogativas, 
direitos e deveres 
das autoridades 
tributárias do país 
é, sem dúvida, um 
assunto que deve 
ser discutido com a 
relevância que ele, 
de fato, tem.”
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Vacinas

RPG

Hidroterapia

Acupuntura

Com mais de 800 procedimentos médico-
hospitalares e odontológicos cobertos
além do Rol da ANS e com a melhor proposta
quando comparado à planos similares,
associar-se ao Unafisco Saúde é realmente
uma questão de comparação.

Psicoterapia

Fonoaudiologia

Odontologia

Sua saúde, seu patrimônio. Nosso patrimônio, sua vida.
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Sindifisco Nacional (www.sindifis-
conacional.org.br). Para atualizar 
os dados por meio digital, basta cli-
car no banner “Recadastramento 
on-line”, na página inicial do site, 
e preencher a ficha disponível. 

Em seguida, o filiado deve 
imprimir o formulário e enviá-
lo na mesma carta-resposta que 
segue nesta edição, juntamen-
te com os outros documentos. 
Caso perca a carta-resposta, o 
Auditor-Fiscal pode enviar todo o 
material solicitado por via postal 
com AR (Aviso de Recebimento) 
para a sede do Sindifisco Na-
cional (SDS, Conjunto Baracat, 
1º andar, salas 1 a 11, Asa Sul, 
Brasília-DF, CEP 70392-900).

DEN alerta para importância de

recadastramento de filiados
mento para que os filiados pos-
sam, sem custo algum, enviá-lo 
ao Sindicato, juntamente com o 
formulário preenchido e com as 
cópias da documentação neces-
sária (carteira de identidade e 
contracheque mais recente). 

O recadastramento trará 
mais segurança aos filiados e 
permitirá à entidade comunicar-
se de forma mais ágil com a 
base, além de assegurar a confia-
bilidade dos dados em situações 
relevantes, como o ajuizamen-
to de ações coletivas ou avisos 
relevantes. 

Vale lembrar que o formulá-
rio de recadastramento também  
pode ser encontrado no site do 

ANÚNCIO

A DEN (Diretoria Executiva 
Nacional) do Sindifisco 
Nacional reforça  a impor-

tância de cada filiado atualizar 
seus dados junto ao Sindicato. 
O processo de recadastramen-
to teve início em setembro do 
ano passado, mas, passados seis 
meses, poucos Auditores-Fiscais 
atenderam ao chamado. Do total 
de 24.901 filiados, apenas 2.085 
atualizaram as informações dis-
poníveis no banco de dados do 
Sindifisco.  

Por esse motivo, esta edição 
do “Integração” traz um encarte 
com um formulário de recadas-
tramento. Uma carta-resposta 
também acompanha o docu-
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A partir desta edição, o jor-
nal Integração apresenta-
rá a cada mês uma das 

diretorias do Sindifisco Nacio-
nal. O objetivo é que os filiados, 
ao conhecer as atribuições de 
cada diretoria, possam também, 
com a devida propriedade, atu-
ar de forma mais direta junto ao 
Sindicato.

Para inaugurar esta seção, 
serão detalhadas as atribuições 
da Secretaria 
Geral da DEN 
(Diretoria Exe-
cutiva Nacio-
nal), que hie-
rarquicamente 
está logo abaixo 
da linha presi-
dencial da dire-
toria. A pasta é 
composta pelo 
secretário-geral e pelo diretor-
secretário, atualmente ocupada 
pelos diretores Cláudio Damas-
ceno e Maurício Zamboni. 

Os dois são responsáveis 
por dirigir os serviços gerais da 
secretaria, como elaboração de 
atas, implementação das deci-
sões tomadas pelas diretorias 
nas reuniões, elaboração e atu-
alização da compilação das de-

Conheça a Secretaria-Geral do

Sindifisco Nacional
liberações aprovadas pelo Conaf 
(Congresso Nacional dos Audi-
tores-Fiscais da Receita Federal 
do Brasil) para divulgação no 
site do Sindicato. 

Segundo o secretário-geral, 
Cláudio Damasceno, tudo passa 
pela Secretaria, das solicitações 
da diretoria às deliberações de 
reuniões da DEN. “Somos uma 
espécie de ‘coordenador’, pois a 
secretaria trabalha para que os 

projetos se transfor-
mem em realidade”, 
explica. “Temos de 
acompanhar o que 
as outras direto-
rias estão fazendo e 
orientá-las, se neces-
sário”, complementa 
Maurício Zamboni. 

Além disso, a 
Secretaria tem por 

competência contatar as DS 
(Delegacias Sindicais) quando o 
assunto for relacionado às ques-
tões políticas e, de certa forma, 
manter também um contato 
direto com os filiados. Hoje, é 
responsabilidade direta dos dire-
tores da pasta responder às dú-
vidas enviadas pelos Auditores-
Fiscais através do site. 

Além disso, tanto o secre-

tário-geral como o diretor-secre-
tário estão aptos a representar 
presidente e vice-presidente nas 
reuniões do CDS (Conselho de 
Delegados Sindicais).

Projetos 

Na gestão 2007/2009, o 
atual diretor-secretário, Maurício 
Zamboni, assumiu a Diretoria de 
Comunicação. Ao fazer um com-
parativo entre as atribuições dos 
dois cargos, ele argumenta que 
há uma diferença marcante entre 
a função anterior e a que ocupa 
agora.  

“Antes eu tinha uma visão 
mais específica do departamen-
to que coordenava, agora é pre-
ciso ter uma visão mais ampla”, 
explica. A secretaria-geral tem 
uma atuação mais política, de 
relacionamento da DEN com 
as DS, além da coordenação de 
projetos.

Quando atuou como diretor 
de Comunicação, Maurício Zam-
boni trabalhou na implementa-
ção de projetos como a criação 
do jornal Integração, reformula-
ção do jornal Idaap (Informati-
vo da Diretoria de Assuntos de 
Aposentados e Pensionistas) e 
criação da nova página do Sin-
dicato na internet. Ele acredita 
que a experiência na diretoria 
anterior será útil na administra-
ção dos projetos que a DEN pla-
neja executar.

Questionado sobre o co-
nhecimento que levaria da se-
cretaria-geral para a diretoria de 
Comunicação caso voltasse a 
assumir o antigo cargo, Maurício 
Zamboni afirmou que teria um 
conhecimento melhor das de-
mandas das outras diretorias, já 
que agora trabalha coordenando 
as atividades da DEN. 

“Temos de 
acompanhar o 
que as outras 

diretorias estão 
fazendo e 

orientá-las, se 
necessário”
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“A minha expectativa é de crescimento da arrecadação 

Valdir Moysés Simão

Previdência Social, independen-
temente da contribuição, porque 
ela é esporádica. Nós tivemos no 
ano 2009 uma arrecadação desse 
setor de somente R$ 4,63 bilhões 
e pagamos em benefício para o 
setor rural R$ 44,179 milhões e 
um passivo previdenciário rural 
de R$ 1,33 bilhão. 

Integração - A recente decisão 
do STF de considerar inconsti-
tucional o recolhimento de tri-
buto ao Funrural afeta de que 
forma a Previdência?
Valdir Simão - Certamente, 
essa decisão poderá trazer um 
impacto negativo. Nós já temos 
uma arrecadação muito peque-
na e ela poderá ser ainda muito 
menor. Mas esse é um tema que 
ainda está em discussão na esfera 
de governo, da Receita, da Pro-
curadoria da Fazenda e do pró-
prio Ministério da Previdência. 

Integração - Qual a projeção 
que se faz da arrecadação pre-
videnciária para os próximos 
anos? 
Valdir Simão - A nossa expec-
tativa é de crescimento. Nós esta-
mos tendo uma recuperação do 
nível de emprego e, juntamente 
com ela, da massa salarial. Ao 
mesmo tempo, está havendo um 
amadurecimento do processo de 
fusão das receitas tributária e pre-
videnciária no processo de arre-
cadação. Tenho certeza que ainda 
há espaço para ganho, melhoria 
da performance, seja no cumpri-
mento da obrigação de forma es-
pontânea, seja na própria identifi-
cação de contribuições não pagas 
ou sonegadas, e na recuperação 

nos próximos anos”

“O que se 
arrecada com 
contribuições 

não pode 
ser utilizado 
para outras 
finalidades.”

Integração - Vez por outra, a 
grande imprensa fala em déficit 
previdenciário. No entanto, to-
dos os sindicatos e associações 
dizem o contrário: que a Previ-
dência é superavitária. O que o 
senhor tem a dizer a respeito? 
Valdir Simão - A arrecadação 
das contribuições previdenciárias 
está diretamente vinculada ao pa-
gamento de benefícios. O que se 
arrecada com contribuições não 
pode ser utilizado para outras fi-
nalidades: custeio, investimento. 
Tem que ser obrigatoriamente 
para pagamento de benefícios. A 
boa notícia é que nós fechamos 
o ano de 2009 com regime pre-

videnciário urba-
no praticamente 
equilibrado. Hou-
ve a necessidade 
de um financia-
mento de R$ 1,7 
bilhões, mas isso 
se deve, em espe-
cial, porque nós 
estamos ainda 
pagando passivos 
previdenciários de 

um valor bastante elevado. Para 
se ter uma ideia, nós pagamos 
em 2009 passivos judiciais da 
área urbana no valor de R$ 5,32 
bilhões. Certamente, se não hou-
vesse passivo judicial, a Previdên-
cia urbana já seria superavitária. 
Com relação à previdência rural, 
é importante que se diga que o 
sistema previdenciário rural é, 
por si só, um sistema solidário. 
A arrecadação é muito pequena, 
até porque o pequeno produtor, 
aquele que trabalha em regime 
de economia familiar, tem condi-
cionalmente garantido o acesso à 

O Auditor-Fiscal da Receita 
Federal do Brasil Valdir 
Moysés Simão, antes de 

se tornar presidente do INSS (Ins-
tituto Nacional do Seguro Social), 
exerceu o cargo de secretário-ad-
junto da Receita e, até novembro 
de 2008, atuou como assessor 
especial do ministro da Previdên-
cia Social. No INSS, além de pre-
sidente, foi superintendente do 
Instituto no estado de São Paulo 
e diretor da Receita Previdenciá-
ria. Paulistano, formado em direi-
to com especialização em direito 
empresarial e em gestão de arre-
cadação dos recursos da Seguri-
dade Social, vem desenvolvendo 
à frente do INSS um trabalho 
de aprimoramento da eficiência 
nos postos de atendimento. Um 
dos méritos atribuídos a ele foi a 
inovação de liberar pedidos de 
aposentadoria dos trabalhadores 
urbanos em apenas 30 minutos. 
Confira a seguir os principais tre-
chos da entrevista concedida ao 
jornal Integração pelo presidente 
do INSS, Valdir Simão.

Integração - Com a fusão das 
secretarias da Previdência e da 
Receita Federal, qual a avalia-
ção que o senhor faz da arreca-
dação? Aumentou a eficiência?   
Valdir Simão - Creio que sim, 
porque a partir de agora a ar-
recadação está sob a guarda de 
uma organização que já tinha 
muita experiência, bons métodos 
de trabalho. A incorporação da 
arrecadação das contribuições 
pela Receita Federal do Brasil, 
certamente, representou um ga-
nho do ponto de vista da per-
formance e, ao mesmo tempo, 

permitiu ao INSS focar no seu 
principal negócio que é o reco-
nhecimento do direito aos bene-
fícios previdenciários. 

Integração - Em relação à arre-
cadação previdenciária em si. O 
senhor acha que melhorou? 
Valdir Simão - Nós precisamos 
ainda aperfeiçoar o modelo. 
Uma fusão dessas não acontece 
do dia para noite. Há projetos 
importantíssimos em desenvol-
vimento na Receita, alguns, in-
clusive, com a nossa parceria. 
Cito como exemplo a própria 
Gefip [Guia de recolhimento do 
Fundo de Garantia do Tempo 
de Serviço e In-
formações à Pre-
vidência Social], 
que é o documen-
to  declaratório 
das contribuições, 
mas que serve 
para o INSS ali-
mentar o banco de 
dados de vínculos 
de remunerações 
e contribuições 
para futuros reconhecimentos 
de direitos. Ao mesmo tempo, é 
importante dizer que a Receita 
recebeu um conjunto de Audi-
tores altamente qualificados que 
conhecem muito a legislação 
previdenciária. É importante 
que esses conhecimentos sejam 
disseminados por toda a Re-
ceita, para que haja uma com-
preensão da importância da 
arrecadação das contribuições 
previdenciárias. Nós estamos 
falando de um montante de R$ 
184 bilhões, que foram arreca-
dados no ano passado.
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“A minha expectativa é de crescimento da arrecadação 

Valdir Moysés Simão

nos próximos anos”
desses créditos. Vale dizer que 
ainda estamos operando com 
sistemas, do ponto de vista de 
cobrança, que são distintos para 
os créditos tributários e créditos 
previdenciários, então, na medi-
da em que esse amadurecimento 
acontecer, certamente nós vamos 
ter uma melhoria na performance 
da arrecadação. Com a recupera-
ção da economia e o aperfeiçoa-
mento no processo de arrecada-
ção, fiscalização e cobrança, com 
o crescimento da massa salarial, 
geração de novos empregos, in-
clusão de trabalhadores no regi-
me geral de Previdência Social, 
em especial, o microempreende-
dor individual, a minha expectati-
va é de crescimento da arrecada-
ção para os próximos anos. 

Integração - De um modo geral, 
o senhor acha que nos últimos 
anos houve uma maior formali-
zação do emprego? 
Valdir Simão - Sem dúvida al-
guma. Eu quero fazer um desta-
que para o “Simples Nacional”, 
que trouxe muitos trabalhadores 
para a formalização e agora com 
o “Microempreendedor Indivi-
dual” também. Nós tivemos, no 
âmbito da Previdência Social, 
uma ampliação muito grande 
do nível de cobertura. Se a gen-
te comparar a linha ao longo do 
tempo, vai verificar que nós tive-
mos, até 2002, um decréscimo 
do nível de cobertura. Eu me re-
firo à população ocupada de 16 
a 59 anos. E, a partir de 2003, 
um crescimento exponencial des-
se nível de cobertura. Segundo 
o IBGE, a cobertura das pessoas 
ocupadas de 16 a 59 anos vinha 

caindo até 2002, mas a partir de 
2003 houve um crescimento, fe-
chando o ano de 2008 com 66% 
da população ocupada, nessa 
faixa etária, protegida pela Previ-
dência Social.

Integração - Quanto a Previdên-
cia Social paga por ano de be-
nefícios para os segurados? 
Valdir Simão - Nós fechamos o 
ano de 2009 com 25,48 milhões 
de benefícios pagos. Nós esta-
mos falando num montante de 
R$ 220,5 bilhões em benefícios, 
mais R$ 6,653 milhões de passi-
vos judiciais e ainda R$ 1,38 bi-
lhão de compensação previden-
ciária, que é um mecanismo de 
ajuste entre regimes previdenciá-
rios próprio de servidores públi-
cos e o regime geral de Previdên-
cia Social, quando há a migração 
do segurado de um regime para 
o outro (valores atualizados pelo 
INPC), o que totaliza, portanto, 
R$ 224,876 bilhões. 

Integração - Em relação à PEC 
2333/08, da reforma tributária, 
que, aliás, está parada no Con-
gresso Nacional, o que o senhor 
tem a falar quanto à desonera-
ção da folha de pagamento? 
Valdir Simão - Esse é um tema 
que também está sendo discuti-
do no âmbito do Ministério da 
Previdência e da Receita. O INSS 
como operador do regime não 
tem competência para se manifes-
tar sobre o assunto. O importante 
é dizer que, para qualquer deso-
neração feita, é fundamental que 
haja a vinculação de uma receita 
substitutiva ao financiamento do 
regime geral de previdência.    

Integração - Ainda em relação 
à reforma tributária, como fi-
carão as contribuições para a 
Seguridade Social com a subs-
tituição de impostos como a 
COFINS e a CSLL pelo IVA-F 
(Imposto sobre o Valor Adicio-
nado Federal)? 
Valdir Simão - O que nós pre-
tendemos, no âmbito da Previ-
dência, é que qualquer substi-
tuição de contribuições que hoje 
está vinculada ao pagamento de 
benefícios seja feita também me-
diante a uma vinculação desse 
novo tributo para que a gente 
possa garantir a sustentabilidade 
do regime geral de previdência 
social. Previdência se planeja com 
muitos anos de antecedência, nós 
temos que ter clareza de quais são 
as fontes de financiamento espe-
cíficas da Previdência Social, para 
que as projeções atuariais possam 
ser feitas com bastante critério e 
bastante profissionalismo.

Integração - No que tange o fim 
do fator previdenciário, qual a 
sua opinião sobre o substitutivo 
que propõe o fator 95/85.
Valdir Simão - É uma forma 
alternativa bastante inteligente 
que pode dirimir a divergência 
de entendimentos existentes 
hoje. Do ponto de vista pessoal, 
eu entendo que traz para o re-
gime geral algo muito parecido 
com o que já existe no regime 
próprio, em especial, com rela-
ção à Emenda 47, que é a pos-
sibilidade de soma: tempo de 
contribuição com a idade, para 
se verificar o direito da pessoa. 
Então, na medida em que essa 
fórmula 95/85 inibe a aplicação 
do fator, ela traz um mecanis-
mo já existente no setor público 
aliando, portanto, as duas for-
mas de acesso à aposentado-
ria por tempo de contribuição: 
no regime geral e no regime 
próprio. 
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Qual o tamanho ideal do  

Estado brasileiro?
“E são justamente os agen-

tes de Estado, como os Audito-
res-Fiscais, os juízes, os policiais 
federais e outras carreiras que, 
dia após dia estão no combate 
à corrupção. Reduzir o tamanho 
do Estado é torná-lo mais fraco à 
ação desses grupos que querem 
privatizar os recursos públicos”, 
ponderou Delarue.

 O presidente do Sindifis-
co também lembra que ainda 
há muito a ser feito no Brasil. 
“Se formos analisar a história 
de outros países, eles fizeram a 
opção de prover a sociedade de 
serviços públicos e, para tanto, 
contrataram, treinaram e valori-
zaram seus servidores”, conta.

Mesmo podendo melho-
rar em alguns aspectos, não há 
como negar que os serviços pú-
blicos foram ampliados a partir 
da promulgação da Constituição 
Federal, em 1988. “Foram vários 
avanços, a começar pela introdu-
ção do princípio da seguridade 
social, que se contrapõe à ideia 
do seguro social. Saúde, edu-
cação e previdência passaram a 
ser tratados como direitos e não 
como filantropia ou caridade”, 
destaca o economista Eduardo 
Fagnani, professor do Instituto 
de Economia da Economia da 
Unicamp (Universidade Estadual 
de Campinas), em entrevista ao 
Jornal da Unicamp, edição 412.

Tamanho 

Apesar das responsabilida-
des assumidas pelo Estado bra-
sileiro, ele ainda é pequeno se 
comparado a outros países. Pes-
quisa divulgada em 2009 pelo 
IPEA (Instituto de Pesquisa Eco-
nômica Aplicada) mostra que os 
empregados públicos represen-
tam 15% da força de trabalho 

ocupada. É um percentual que se 
iguala ao de países como Alema-
nha, Austrália, Espanha, Estados 
Unidos e Portugal, mas é menor 
do que o registrado na Bélgica, 
Canadá, Finlândia, França, Sué-
cia e Dinamarca. Nesses três últi-
mos países, o serviço público re-
presenta 24,9%, 30,9% e 39,2% 
da população ocupada.

Comparado aos demais 
países da América Latina, a par-
ticipação dos servidores brasilei-
ros no número de trabalhadores 
ocupados é menor do que a pro-
porção verificada na Argentina, 
Paraguai, Uruguai e Venezuela, 
entre outros. A nossa propor-
ção é maior do que a registrada 
no Chile, Equador, Colômbia e 
Bolívia. 

“A participação do empre-
go público no Brasil é pequena, 
tanto se comparada com países 
desenvolvidos, como também 
em relação a países latino-ame-
ricanos. Portanto, não há razão 
para se afirmar que o Estado 
brasileiro seja ‘inchado’ por um 
suposto excesso de funcionários 
públicos”, atesta o Ipea, no 19º 
Comunicado da Presidência. 

Para esse estudo, foram 
considerados empregos públi-
cos todos aqueles ocupados por 
servidores das três esferas de go-
verno (municipal, estadual e fe-
deral), do Legislativo, Judiciário 
e Executivo, além dos emprega-
dos das empresas públicas e das 
autarquias. 

Ao cruzar dados do PNAD 
(Pesquisa Nacional por Amostra 
de Domicílios) e da RAIS (Rela-
ção Anual de Informações So-
ciais), o estudo conclui que os 
servidores representam 5,36% 
da população brasileira e que, 
de 2003 a 2007, a expansão de 

Essa é uma pergunta que 
deve perpassar os debates 
que ocorrerão este ano 

em torno da sucessão presiden-
cial. Com certeza, os defensores 
da redução da máquina pública 
vão voltar a afirmar que os ser-
vidores representam um peso 
extra para as contas do governo, 
que há um “excesso” de pesso-
al e que os salários no serviço 
público, em muitos casos, são 
maiores do que os praticados na 
iniciativa privada.

Para as entidades represen-
tativas dos servidores, o ponto 
de partida dessa discussão deve 
ser outro. O foco a ser discutido 

inicialmente é quanto à qua-
lidade do serviço pres-

tado à população. 
“Os candidatos 

à Presidência 
da República 
deveriam de-
bater como 

q u a l i f i c a r 
continuamen-

te os servidores, 
para que trabalhem 

de acordo com suas 
vocações e capacida-

des”, defende o presidente 
do Fonacate (Fórum Na-
cional das Carreiras Típicas 
de Estado), procurador de 

Justiça José Carlos Cosenzo. 
“O Estado não deve ser gran-

de, muito menos pequeno. Ele 
deve ter o tamanho adequado 
para cumprir suas responsabili-
dades sociais”, completa o pre-
sidente do Sindifisco Nacional, 
Pedro Delarue. Ele lembra ain-
da que os problemas brasileiros 
não estão relacionados ao peso 
do funcionalismo no orçamento, 
mas ao desvio de recursos públi-
cos por meio da corrupção.



Edição 5 - Março 2010 Integração Página 9

Qual o tamanho ideal do  

Estado brasileiro?
empregos no serviço público, 
apesar do aumento considerável 
de concursos públicos, foi menor 
do que o aumento de empregos 
da iniciativa privada. 

Esse percentual é muito 
próximo ao registrado em 1992, 
quando a relação entre os ser-
vidores públicos e a população 
brasileira era de 5,17%. Ou 
seja, o ingresso de servidores 
públicos nos últimos anos ser-
viu, apenas, para recompor a 
proporção que existia no início 
da década de 90. 

Matéria publicada pelo jor-
nal O Estado de S. Paulo, no dia 
7 de fevereiro passado, destaca 
que apesar das 63.270 contra-
tações feitas pelo governo de 
dezembro de 2002 a outubro de 
2009, excluídas as substituições 
de aposentadorias, o governo 
federal tem hoje os mesmos 
549.011 servidores que tinha 
em 1997. Em 1989, faziam parte 
da administração pública federal 
712.740 servidores. Há, portan-
to, espaço para ampliação da 
força de trabalho pública.

“O fortalecimento da demo-
cracia, com o consequente au-
mento da demanda por serviços 
amplos e políticas sociais univer-
salistas, bem como a necessida-
de de ampliação e melhoria da 
infra-estrutura urbana, são fato-
res que se somam para mostrar 
a necessidade de ampliação do 
emprego público no Brasil”, de-
fende o 19º comunicado da Pre-
sidência do Ipea.

Para o jornalista Rodrigo de 
Almeida, colunista do Jornal do 
Brasil, o país “ganharia mais se se 
detivesse menos na perseguição 
ao Estado e na satanização dos 
servidores e mais na discussão 
de como são fortalecidas ou não 

as carreiras capazes de melhorar 
a prestação de serviços ao país”, 
defendeu, em coluna divulgada 
em outubro do ano passado.

Para escrever seu artigo, o 
jornalista se apoiou no livro “O 
ex-leviatã brasileiro”, do cientis-
ta político Wanderley Guilherme 
dos Santos, em que ele afirma, 
baseado em números, que a bu-
rocracia brasileira é pequena e 
foi assim constituída para aten-
der a uma sociedade oligárquica 
que não tinha interesse num Es-
tado que atendesse à população. 
Para o cientista político, citado 
por Rodrigo de Almeida, “atu-
almente o Estado brasileiro não 
está aparelhado para responder 
com velocidade e coerência às 
demandas de uma sociedade in-
dustrial urbana, que fez, em lar-
ga medida, a reforma capitalista 
do campo.”

Salários 

Em dezembro do ano passa-
do, o Ipea publicou outro estudo, 
o “Comunicado da Presidência 
37”, em que faz um comparativo 
entre os salários no setor públi-
co e no setor privado. O estudo 
se contrapôs a outro, publicado 
pelo jornal Valor Econômico, no 
dia 9 de novembro passado. De 
acordo com o jornal, em 2008 a 
diferença salarial entre os salários 
dos servidores e os funcionários 
da iniciativa privada superou 
101,3%, em favor dos primeiros. 
Em 2002, essa diferença era de 
78,9%.

De acordo com o Ipea, há, 
realmente, uma diferença em 
prol dos servidores, mas, em 
2008, ela era de 56%. Essa re-
alidade se deve, principalmente, 
ao perfil dos trabalhadores e não 
a uma suposta liberalidade do 

empregador público. Enquan-
to na iniciativa privada 45,5% 
dos empregados têm até o en-
sino fundamental completo, no 
serviço público esse per-
centual é de 22,5%. Já os 
servidores com o ensino 
superior completo somam 
32,2% da força de trabalho 
no serviço público, enquan-
to na iniciativa privada é 
de 11,4%.

 “Além disso, deve-se 
lembrar que, especialmente no 
setor público federal, há diver-
sas carreiras típicas de Estado, 
existentes em todos os paí-
ses e que se relacionam, 
por exemplo, à 
vigilância de fron-
teiras, à atuação do 
judiciário, às forças 
de repressão interna, à 
área de relações externas e 
às funções de arrecadação de 
impostos, sem contar as Forças 
Armadas”, destacou o estudo.

“Tem muito mais gente com 
nível superior no setor público do 
que no setor privado e, na com-
paração com outros países, se 
percebe que no Brasil não existe 
nenhuma aberração”, sustenta o 
pesquisador do Ipea Fernando 
Matos. Um estudo de 1997, feito 
pela OCDE (Organização para 
Cooperação e Desenvolvimento 
Econômico), mostrou que em 
todos os países estudados o ren-
dimento médio do servidor era 
maior do que o do trabalhador 
da iniciativa privada. A diferen-
ça era menor nos países euro-
peus de renda per capita mais 
elevada.

Carga Tributária 

A discussão em torno do 
tamanho do Estado brasileiro 

tem o mesmo viés 
da realizada em torno da 
carga tributária do país, em que 
muito se defende a redução do 
peso dos tributos, mas não se 
propõe uma redefinição das 
prioridades. 

“O problema não é se a 
carga tributária é alta ou baixa, 
mas como os recursos arreca-
dados são gastos. O Brasil gasta 
muito com o pagamento de ju-
ros, quando poderia investir em 
saúde e educação, mas não se vê 
os defensores do Estado mínimo 
argumentando que a economia 
para o pagamento de juros seja 
menor”, critica o segundo vice-
presidente do Sindifisco Nacio-
nal, Sérgio Velozo.
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intermédio de responsável, o 
QSA alterado. Com tal sanção, o 
PL confere maior poder coerciti-
vo à norma.

O PL 6.148/09 também 
obriga as pessoas jurídicas do-
miciliadas no exterior a apresen-
tarem os mesmos documentos 
exigidos às domiciliadas no Bra-
sil. O prazo máximo 
para co-

m u n i c a r 
as alterações por meio 
de representante é de 90 dias 
contados da alteração. Esse PL, 
contudo, não impõe nenhuma 
sanção caso não ocorra essa 
comunicação. 

A obrigatoriedade determi-
nada pelos dois projetos de lei 
facilita a localização e respon-
sabilização dos sócios e admi-
nistradores das pessoas jurídicas 
domiciliadas no exterior. Hoje, 
existe grande dificuldade nesse 
sentido. Quando um sócio ou 
administrador é localizado, ocor-

re com frequência de ele não 
ser um representante legal, sem 
vínculo com a pessoa jurídica 
(“laranja”) ou não possuir patri-
mônio suficiente para arcar com 
suas responsabilidades fiscais. 

Diante de situações como 
essas, em muitos casos, as infor-
mações sobre os sócios e admi-

nistradores têm que 
ser requi-

s i t a d a s 
junto a entidades 

públicas de outros países, muitos 
deles considerados “paraísos fis-
cais”, por meio do COAF (Con-
selho de Controle de Atividades 
Financeiras). A obrigatoriedade 
na apresentação do QSA elimi-
naria esses trâmites. Os repre-
sentantes legais seriam facilmen-
te localizáveis e identificáveis. 

Os projetos não pretendem 
privar a Administração Tributá-
ria de definir regras para inscri-
ção ou alteração de registro no 
CNPJ, e sim corroborar com 

Projetos criam instrumentos para coibir 

lavagem de dinheiro
uma prática de combate à la-
vagem de dinheiro. As pessoas 
jurídicas são obrigadas a se ca-
dastrar e a atualizar seu cadastro 
junto ao CNPJ. 

Esse requisito está expresso 
em norma legal já existente. A 
obrigatoriedade da apresenta-
ção do QSA é uma obrigação 
acessória. Como tal, prescinde 
de lei para defini-la. Bastaria 
que o secretário da Receita Fe-
deral do Brasil normatizasse esse 
procedimento. A edição de lei, 
entretanto, contribuiria para um 
tratamento mais rígido.

A exposição dos motivos do 
PL 5696/09 justifica essa previ-
são legal, argumentando que 
qualquer assunto regido por 
ato infralegal também pode 
ser matéria de lei. Assim, 
essa iniciativa contribuirá 
no combate a crimes fiscais, 

colaborando para um me-
lhor desempenho das funções 

e atribuições das autoridades 
fiscais. 

Os Auditores-Fiscais têm um 
amplo e reconhecido trabalho 
contra o crime de lavagem de 
dinheiro. Muitas das principais 
operações realizadas pela Polícia 
Federal tiveram ínicio na Receita 
Federal do Brasil. 

Ambos os projetos de lei 
dispõem igualmente sobre a 
obrigatoriedade de apresenta-
ção da documentação já exigida 
para empresas no Brasil para 
empresas com domicílio no exte-
rior. Contudo, o PL 5.696/2009 
é mais abrangente, pois impõe 
sanção de declaração de inapta 
para a pessoa jurídica que não 
cumprir tal determinação. Essa é 
uma importante contribuição ao 
combate à lavagem de dinheiro 
e à utilização de paraísos fiscais.

Tramitam atualmente na 
Câmara dos Deputados 
os PL (Projetos de Lei) 

5.696/09 e 6.148/09, que pro-
põem que a pessoa jurídica do-
miciliada no exterior ficará obri-
gada a apresentar o seu QSA 
(Quadro de Sócios e Administra-
dores) para efeito de inscrição, 
suspensão ou baixa no CNPJ 
(Cadastro Nacional de Pessoa 
Jurídica). 

A RFB (Receita Federal do 
Brasil) normatiza o CNPJ por 
meio da Instrução Normativa 
nº 748, de 28 de junho de 
2007. Essa IN discrimina os 
documentos obrigatórios para 
inscrição da pessoa jurídica, 
bem como os atos pratica-
dos para sua constituição, 
alteração e cancelamento, 
dispondo também sobre 
as consequências em caso 
de descumprimento das 
normas. 

Ao dispor sobre a ins-
crição no CNPJ de pessoa ju-
rídica domiciliada no Exterior, 
a IN não a obriga a apresentar 
o Quadro de Sócios e Adminis-
tradores, diferentemente do que 
ocorre com as pessoas jurídicas 
domiciliadas no Brasil.

Os projetos de lei são seme-
lhantes e têm a mesma finalida-
de, qual seja, tornar obrigatória 
a apresentação do QSA para ca-
dastro, alteração e cancelamento 
do CNPJ de pessoa jurídica do-
miciliada no Exterior. Melhoram, 
assim, a fiscalização, coibindo a 
prática de atos ilegais, tais como 
lavagem de dinheiro, evasão de 
divisas e fraude fiscal. 

O PL 5.969/09 declara inap-
ta a pessoa jurídica domiciliada 
no exterior que, no prazo de 30 
dias, contados da corresponden-
te alteração, não apresente, por 
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Proposta restabelece paridade e integralidade para

As diretorias de Assuntos 
Parlamentares e de Assuntos de 
Aposentadoria e Pensões traba-
lharam juntas durante todo o ano 
passado para que a PEC fosse 
aprovada na Comissão Especial. 
Este ano, a DEN vai trabalhar 
para que a proposta seja incluída 
na Ordem do Dia da Câmara dos 
Deputados, votada e aprovada. 

Aperfeiçoamentos 

O texto inicial apresentado 
pela deputada Andréia Zito ga-
rantia a integralidade e a pari-
dade apenas para os servidores 
aposentados por invalidez que 
tivessem ingressado no serviço 
público até 16 de dezembro de 
1998. Ao apresentar o seu pare-
cer na Comissão Especial, o de-
putado Arnaldo Faria de Sá am-
pliou esse direito a quem tenha 
ingressado no serviço público até 
31 de dezembro de 2003, como 
forma de dar uma aplicação iso-
nômica às regras.

O deputado também garan-
tiu a paridade plena para as pen-
sões decorrentes das aposentado-
rias por invalidez. Ele estabeleceu 
ainda a retroatividade da PEC, o 

aposentados por invalidez
que beneficiará quem se aposen-
tou por invalidez a partir da edi-
ção da EC 41/03. “Uma vez que 
não se afigura razoável que os 
servidores que foram aposenta-
dos por invalidez permanente no 
interregno entre a promulgação 
daquela e desta Emenda Cons-
titucional sejam colocados no 
limbo, em flagrante tratamento 
discriminatório com os seus con-
gêneres”, justificou. 

O parecer do relator também 
estabelece que será garantida a 
integralidade a quem se aposen-
tou proporcionalmente e, poste-
riormente, foi acometido por si-
tuação de invalidez permanente. 
Para o deputado Arnaldo Faria 
de Sá, essa mudança se justifica 
devido “à notória necessidade de 
amparo especial do Estado para 
os servidores assim atingidos”. 
Muitas das alterações acatadas 
pelo deputado foram sugeridas 
pelo Sindicato, que, por meio de 
alguns parlamentares, apresentou 
emendas à PEC 270/08.

Histórico 

A integralidade e a paridade 
das aposentadorias por invalidez 
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estavam garantidas desde o an-
tigo Estatuto dos Funcionários 
Públicos Civis Federais, lei 1.711 
de 1952, e foram recepciona-
das pela Constituição Federal 
de 1988 e pelo RJU (Regime 
Jurídico Único). No entanto, a 
EC 41/03 estabeleceu que as 
aposentadorias por invalidez 
deveriam ser proporcionais ao 
tempo de serviço prestado no 
setor público e na iniciativa pri-
vada. Também retirou o direito à 
paridade.

Essa foi mais uma das injus-
tiças cometidas pela EC 41/03. É 
importante destacar que, antes 
da concessão da aposentadoria 
por invalidez, o servidor passa 
24 meses de licença médica para 
tratamento de saúde, atestada 
por juntas médicas oficiais. Ou 
seja, a aposentadoria só é con-
cedida após comprovação fática 
de que o servidor não tem mais 
condições de trabalhar, necessi-
tando de um atendimento espe-
cial. E no momento de sua vida 
em que mais precisa do apoio 
da instituição onde trabalha, tem 
redução de vencimentos e sem a 
garantia da paridade.

A DEN (Diretoria Executiva 
Nacional) do Sindifisco 
Nacional está trabalhan-

do pela aprovação da PEC (Pro-
posta de Emenda à Constitui-
ção) 270/08, que restabelece a 
paridade e a integralidade para 
as aposentadorias por invalidez 
concedidas após a edição da EC 
(Emenda Constitucional) 41/03. 
A PEC já foi aprovada na CCJC 
(Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania) e em Comissão 
Especial da Câmara dos Deputa-
dos, mas precisa ser votada pelo 
plenário. 

Desde que a proposição foi 
aprovada na Comissão Especial, 
em 11 de novembro do ano pas-
sado, quatro deputados apresen-
taram requerimento à mesa da 
Câmara solicitando a inclusão 
da proposição na ordem do dia. 
Além de Andréia Zito (PSDB/RJ), 
autora da PEC, fizeram a mesma 
solicitação os deputados Major 
Fábio (DEM/PB), Vital do Rêgo 
Filho (PMDB/PB) e Arnaldo Faria 
de Sá (PTB/SP), que foi o rela-
tor da proposição na Comissão 
Especial e que teve seu relatório 
aprovado por unanimidade.
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8 de março 

Dia Internacional da Mulher
de trabalho passou de 42% para 
47,2%. Em 1973, o número era 
de 30%.

A pesquisa também cons-
tatou que a escolaridade média 
das mulheres é superior à dos 
homens, o que, em certa medi-
da, pode contribuir para um in-
gresso mais tardio no mercado de 
trabalho do que o dos homens. 
Em 2008, na área urbana, a mé-
dia de escolaridade das mulheres 
ocupadas foi de 9,2 anos de es-
tudos, enquanto essa média para 
os homens foi de 8,2. No entan-
to, ainda de acordo com o IBGE, 
“as mulheres ocupam posições 
mais precárias na hierarquia das 
ocupações e consequentemente 
auferem menores rendimentos”, 
o que é lamentável.

Se é verdade que, de modo 
geral, o mercado de trabalho ain-
da é exemplo do jugo às mulhe-
res em pleno século XXI, não é 
menos verdade que no serviço 
público esse tipo de distancia-
mento salarial se torna quase 
inexistente, sobretudo por conta 
do processo seletivo que impõe 
critérios igualitários para homens 
e mulheres. Atualmente, a RFB 
(Receita Federal do Brasil) conta 
com a contribuição de milhares 
de Auditoras-Fiscais no desempe-
nho de sua função na defesa do 
Estado brasileiro. 

Há muitos anos, elas vêm 
conquistando seu espaço dentro 
do órgão, com competência e 
determinação. Atualmente, 3.604 
Auditoras-Fiscais em atividade 

Em 8 de março, o mundo 
comemora o Dia Interna-
cional da Mulher. A data 

faz alusão a um episódio que se 
tornou marco na luta pela igual-
dade de direitos entre gêneros. 
Nessa mesma data, no ano de 
1857, um protesto de operárias 
novaiorquinas foi violentamen-
te reprimido pela polícia e 129 
mulheres acabaram vítimas do 
incêndio que abateu a fábrica de 
tecidos onde costumavam traba-
lhar por 14 horas diárias – o apelo 
pela redução da jornada era um 
dos motivos da manifestação.    

De lá pra cá, muita coisa 
mudou e, apesar de a igualdade 
tão almejada ainda não ser uma 
realidade, as mulheres conquista-
ram espaços que eram de exclusi-
vidade masculina – numa espécie 
de revolução, ora silenciosa, ora 
barulhenta, que venceu precon-
ceitos e alçou o mundo feminino 
a uma condição de destaque na 
política, na ciência, no mercado 
de trabalho etc.

Aqui no Brasil, de acordo 
com o IBGE, a população total 
chega a 187,2 milhões de pesso-
as, sendo 96 milhões de mulheres. 
Segundo a Síntese dos Indicado-
res Sociais 2009, produzido pelo 
IBGE, desde meados da década 
de 1980, ficou evidenciado um 
aumento do ingresso de mulhe-
res no mercado de trabalho. Em 
2008, de cada 100 mulheres, 52 
estavam ocupadas. Na compara-
ção entre 1998 e 2008, a partici-
pação das mulheres no mercado 

são filiadas ao Sindifisco Nacio-
nal. Levando em conta que o ín-
dice de filiação entre ativos chega 
a 97%, esse número é bem pró-
ximo da quantidade real. Entre as 
aposentadas, o número chega a 
3.166 filiadas. 

Proporcionalmente, são nú-
meros ainda baixos, consideran-
do que o total de filiados, homens 
e mulheres, ativos e aposentado, 
é de 24.901. Porém, essa relati-
va diferença numérica não foi 
empecilho para que as Auditoras 
galgassem postos de destaque 
dentro da Receita. 

Um dos indícios mais con-
tundentes da escalada da mulher 
nos cargos de comando da RFB 
foi a nomeação da Auditora-Fis-
cal Lina Maria Vieira, como se-
cretária da RFB, em 1º de agosto 
de 2008. 

Ela foi a primeira mulher a 
ocupar o mais alto posto da ad-
ministração tributária brasileira. 
Antes disso, já havia ocupado a 
Superintendência da 4ª Região 
Fiscal da RFB a Secretaria de Es-
tado da Tributação do Rio Gran-
de do Norte. 

Hoje, na Receita, além de 
várias Auditoras ocupando car-
gos de chefia junto à cúpula do 
órgão, outras duas mulheres es-
tão à frente das superintendên-
cias da 5ª e da 7ª Região Fiscal 
– as Auditores-Fiscais Zayda Bas-
tos Manatta e Eliana Polo Pereira, 
respectivamente.

Na história da representação 
sindical dos Auditores-Fiscais, as 

“Aqui no Brasil, 
de acordo 
com o IBGE, a 
população 
total chega a 
187,2 milhões 
de pessoas, 
sendo 96 
milhões de 
mulheres.”
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ANÚNCIO

A mulher na história brasileira 

1827 - Editada lei permitindo que mulheres frequentassem as es-
colas elementares. 

1885 - A compositora e pianista Chiquinha Gonzaga estreia como 
maestrina. É a primeira mulher no Brasil a reger uma orquestra. 

1928 - Foi eleita a primeira prefeita da História do Brasil: Alzira 
Soriano de Souza, no município de Lages - RN.

1932 - Getúlio Vargas promulga o novo Código Eleitoral, garan-
tindo o direito de voto às mulheres brasileiras. 

1985 - Surge a primeira Delegacia de Atendimento Especializado 
à Mulher - DEAM (SP). 

1988 – A Constituição Federal garante igualdade de direitos e 
obrigações entre homens e mulheres perante a lei. 

1990 - É eleita a primeira mulher para uma vaga no Senado Fede-
ral: Júnia Marise (PDT/MG).

1994 - Roseana Sarney, do então PFL, é eleita a primeira governa-
dora brasileira, no estado do Maranhão. 

2006 – Duas candidatas concorrem à Presidência da República: 
Heloísa Helena (Coligação Frente de Esquerda) e Ana Maria Tei-
xeira Rangel (PRP).

 2010 – Duas mulheres já se lançaram pré-candidatas à Presidên-
cia (Dilma Rousseff e Marina Silva). Ainda há a possibilidade de 
Heloísa Helena concorrer novamente. 

mulheres também tiveram – e 
têm – um papel de relevância, 
na história do Unafisco Sindi-
cal e da Fenafisp. Basta lembrar 
que a Auditora-Fiscal Maria Iza-
bel Augusta Figueiredo Mota de 
Almeida ocupou a presidência 
do primeiro sindicato nacional 
da categoria, entre 1989 e 1993. 
Anos depois, de 2003 a 2005, a 
Auditora-Fiscal Maria Lúcia Fato-
relli ocupou o mesmo cargo 

Ao longo de sua história, a 
Fenafisp teve três presidentas: 
Guilhermina Ferreira de Oliveira 
(1993-1995), Juliana de Araújo 
Mart Alves (1995-1997) e Rosa-
ne Raquel Compagnoni Lubini.

Mas a presença de mulhe-
res no sindicalismo é muito mais 
expressiva. Só na DEN (Diretoria 
Executiva Nacional), atualmente, 
elas ocupam sete pastas. Partici-
pação que sempre aconteceu ao 
longo da representação sindical 
dos Auditores. O mesmo se verifi-

ca nas DS (Delegacias Sindicais). 
Nas últimas eleições, foram 

eleitas quatro presidentes de DS: 
Fátima Sueli Cabral Figueredo 
(Vitória da Conquista), Adelaide 
de Macedo Mato (Belo Horizon-
te), Dalva Arenhardt (Caxias do 
Sul) e Gorete Aparecida da Silva 
Sanches (Mato Grosso do Sul). 
Sem falar nas inúmeras direto-
rias que as mulheres ocupam em 
todas as localidades do Brasil, 
onde o Sindifisco Nacional está 
representado.

Tudo isso deixa claro que 
com ou sem dificuldades as mu-
lheres estão ávidas por conquis-
tar o seu espaço na sociedade e 
o seu merecido reconhecimento. 
No mês em que se comemora 
o Dia Internacional da Mulher, 
o Sindifisco Nacional quer aqui 
prestar sua homenagem a es-
sas mulheres e reafirmar que a 
luta delas é a luta de todos os 
Auditores-Fiscais. 
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Sufis: a busca constante pela excelência 

Estudar, acompanhar, co-
ordenar e difundir boas 
iniciativas e operações 

exitosas para aumentar ainda 
mais o sucesso da fiscalização. 
Esse é o principal trabalho dos 
Auditores-Fiscais lotados na Su-
fis (Subsecretaria de Fiscalização 
da Receita Federal do Brasil). O 
objetivo é auxiliar outros Audito-
res-Fiscais a elevar ainda mais o 
alto padrão da fiscalização tribu-
tária realizada pela RFB. 

O esforço tem dado certo. 
Atualmente, 90% das fiscaliza-
ções iniciadas pela Classe têm 
resultado em autuações. “E a 
nossa intenção para breve é au-
mentar esse índice de acerto para 
92%”, afirma o subsecretário da 
Sufis, Auditor-Fiscal Marcos Viní-
cius Neder. Esse alto desempe-
nho tem levado a uma percep-
ção de risco cada vez maior do 
contribuinte e desestimulado as 
disputas sobre as autuações. 

Segundo Neder, no ano de 
2009, dos R$ 90 bilhões estima-
dos em autuações realizadas, cer-
ca de R$ 25 bilhões nem sequer 
foram contestados. “E dos R$ 65 
bilhões restantes, o histórico nos 
mostra que 70% dos casos serão 
confirmados a favor da Receita”, 
diz o subsecretário. 

A fórmula para a excelência 

na atuação pode ser em parte 
atribuída ao trabalho desenvol-
vido pelos 70 Auditores-Fiscais 
da Sufis. Atualmente, eles estão 
divididos entre três coordena-
ções: Copes (Processos Estraté-
gicos), com 24 Auditores, Cofis 
(Fiscalização), 33, e Comac (Co-
ordenação Especial de Maiores 
Contribuintes), 10. Outros três 
estão diretamente na Sufis (sub-
secretário e dois assessores).

Embora representem ape-
nas 1,5% dos cerca de 4,5 mil 
Auditores envolvidos na fiscali-
zação, são eles os responsáveis 
por criar condições para que a 
troca de informações seja cada 
vez mais rápida, eficiente e re-
levante. Entre as tarefas, está a 
disponibilização e a atualização 
de sistemas que farão com que o 
Auditor saia para a fiscalização, 
segundo expressão do próprio 
subsecretário, já com a “fratura 
exposta”. Ou seja, com os ele-
mentos necessários para o su-
cesso do trabalho. 

E para melhorar todo o 
procedimento e ampliar o auxí-
lio à fiscalização externa, a Sufis 
planejou e está executando uma 
nova metodologia de trabalho. 
Esse planejamento, que tam-
bém é uma das características 
do serviço na subsecretaria, foi 

discutido durante algum tem-
po internamente e tem como 
uma de suas características mais 
marcantes o foco estratégico na 
programação.

Por esse motivo, em dezem-
bro do ano passado, foi editada 
a portaria de metas da progra-
mação, em adição à tradicional 
portaria de metas da fiscalização. 
A novidade está calcada na rela-
ção entre o ganho de qualidade 
na seleção do contribuinte e o 
aumento nos acertos da fisca-
lização. Além da norma (que 
antecipa o esforço de programa-
ção), com as mudanças previs-
tas, as equipes responsáveis pela 
seleção passarão a ter acesso a 
experiências bem-sucedidas em 
outras unidades. A intenção é 
disseminar boas ideias, que an-
teriormente ficavam restritas à 
delegacia onde foram gestadas. 

De acordo com o coorde-
nador da Copes (Coordenação-
Geral de Processos Estratégicos), 
Auditor-Fiscal Iágaro Jung Mar-
tins, as mudanças vão gerar mais 
transparência na programação, 
tornando o processo ainda mais 
impessoal e seguro. Para que 
essa nova metodologia funcio-
ne, a Sufis está incentivando o 
protagonismo das equipes de 
seleção locais. “As metodologias 

“É lá que 
se pensa 
e incentiva 
a criação, 
manutenção, 
melhoria e 
integração 
dos sistemas 
de bancos de 
dados que 
auxiliarão as 
operações.”
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na fiscalização
utilizadas serão aproveitadas das 
boas experiências encontradas 
nas Sapac [Seção de Programa-
ção, Avaliação e Controle da Ati-
vidade Fiscal das Delegacias da 
RFB]”, explica Martins. 

Estratégia

Para que tudo funcione 
conforme o planejamento de-
lineado pelos Auditores-Fiscais 
da Sufis, serão realizadas reuni-
ões a cada dois ou três meses 
com todos os superintendentes 
para discutir a programação 
de cada região (dificuldades e 
acertos). Dessa forma, a estra-
tégia de fiscalização para o país 
passa a ser mais direcionada às 
realidades locais.

Isso não significa, no entan-
to, que as operações nacionais 
de fiscalização ficaram para trás. 
O que os Auditores-Fiscais da 
Sufis querem com as mudanças 
é promover mais espaço para 
que a programação reflita as pe-
culiaridades regionais e o conhe-
cimento do Auditor-Fiscal que 
está na ponta. “Ainda temos na 
programação uma margem de 
20% para a inclusão de contri-
buintes diferenciados”, explica 
o coodernador geral da Cofis, 
Auditor-Fiscal Antonio Zomer. 
Outros 20% são destinados a 
mudanças determinadas pelas 
próprias regiões, como casos de 
relevante interesse a critério da 
unidade ou demanda requisita-
da externa. O restante da lista é 
pré-programado localmente um 
ano antes, analisado conjunta-
mente com a Sufis, e compõe 
a programação do ano seguinte 
para cada região.

Na prática, a intenção é 
aproveitar a expertise conquis-
tada localmente para identificar 
alvos com precisão ainda maior. 

Nesse sentido, a troca de expe-
riências sobre todos os proces-
sos ganha ainda mais destaque. 
Para se ter uma ideia de como 
isso pode alterar o trabalho da 
fiscalização, basta analisar um 
exemplo recente ocorrido na 5ª 
RF (Região Fiscal). 

Em uma operação que tinha 
como alvo o combate a fraudes 
contra a Previdência Social, foi 
identificada na localidade uma 
nova metodologia, criada por 
Auditores da região, que é mui-
to mais eficiente que as desen-
volvidas em outros lugares. A 
novidade gerou um roteiro de 
execução que diminuiu o tempo 
de trabalho da fiscalização de 
300 para 66 horas em operações 
desse tipo. O método será ago-
ra repassado pela Sufis para os 
Auditores-Fiscais de todas as RF 
do país, para auxiliá-los em fis-
calizações previdenciárias. 

Instrumentos 

Além do foco na seleção, a 
cargo da Copes, a Sufis, por meio 
do trabalho da Cofis, também 
desenvolve novos sistemas e pre-
para os manuais de fiscalização. 
A intenção é instrumentalizar os 
Auditores-Fiscais para garantir as 
informações necessárias ao de-
senvolvimento das operações e 
o alto índice de acerto. Os manu-
ais auxiliam a fiscalização sobre 
quais procedimentos adotar e a 
fundamentação jurídica corren-
te para embasar as autuações. 
Com eles, a administração afir-
ma procurar dar mais agilidade a 
procedimentos de fiscalização e 
mais segurança ao Auditor-Fiscal 
por meio de roteiros detalhados 
e de resultado comprovado.  

Nesse caso, há sempre um 
receio dos Auditores-Fiscais de 
que os esforços de unificação 

de entendimento prejudiquem 
a autonomia de cada um para 
formar o convencimento neces-
sário para a autuação. O coor-
denador da Cofis destaca, no 
entanto, que os manuais são 
auxiliares ao trabalho e não im-
põem a forma de atuação. “Se 
o Auditor estiver convencido 
de que o manual não deve ser 
seguido nesta ou naquela situa-
ção, ele aumenta o risco de con-
testação”, avalia Zomer. “Mas 
naquele caso específico (em que 
há convencimento de proble-
mas no manual), o Auditor deve 
avisar (a Sufis) de imediato para 
que possamos analisar o proble-
ma e corrigi-lo”, conclui. Ainda 
segundo ele, isso levaria a um 
aperfeiçoamento da fiscalização 
como um todo.  

É o preparo para rever mo-
delos e identificar oportunidades 
que compõem o perfil dos Audi-
tores-Fiscais lotados na Sufis. É na 
subsecretaria que se trabalham as 
mudanças, as novidades que serão 
disseminadas por todo o país. Por 
isso, o treinamento e a preparação 
dos Auditores-Fiscais ligados dire-
ta ou indiretamente à fiscalização 
externa também é parte do servi-
ço desenvolvido pela unidade. 

É lá que se pensa e incentiva 
a criação, manutenção, melho-
ria e integração dos sistemas de 
bancos de dados que auxiliarão 
as operações em âmbito local, 
regional e nacional. O volume de 
trabalho é enorme e, por isso, a 
subsecretaria está sempre à pro-
cura de novas ideias e Auditores 
para incorporar a seus quadros. 

Subsecretário da Sufis, Auditor-Fiscal Marcos Vinícius Neder
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Estágio probatório
A administração não pode 

prever punição diferenciada para 
servidores em estágio probatório 
que participarem de movimen-
to de greve. O entendimento foi 
firmado pelo STF (Superior Tri-
bunal Federal) em julgamento da 
ADI (Ação Direta de Inconstitucio-
nalidade) 3235, no início do mês 
de fevereiro. A DEN (Diretoria 
Executiva Nacional) está aguar-
dando a publicação da íntegra do 
acórdão do tribunal para avaliar a 
extensão e o alcance da decisão.

Unafisco Saúde
O Sindifisco Nacional está buscando soluções para os atrasos no 

pagamento do auxílio-saúde. Em fevereiro, o diretor do Unafisco Saúde, 
Jesus Brandão, e o gerente-adjunto do plano, Gilson Bezerra, reuniram-
se com o chefe da Dirun (Divisão de Relações com Unidades) da RFB 
(Receita Federal do Brasil), Ronoilton Gonçalves, para tratar da regulari-
zação do pagamento do auxílio-saúde aos Auditores-Fiscais ativos. Estão 
pendentes de pagamento os meses de outubro/2009 a janeiro/2010.

PEC 555/06 
O presidente da Câmara 

dos Deputados, Michel Temer 
(PMDB/SP), comprometeu-se 
em fevereiro a trabalhar em prol 
da instalação da Comissão Es-
pecial que vai analisar a PEC 
(Proposta de Emenda à Cons-
tituição) 555/06. Pela proposta, 
seriam extintas as contribuições 
previdenciárias de aposentados 
e pensionistas do setor público. 
O parlamentar afirmou ser favo-
rável à medida e disse que iria 
convocar o colégio de líderes 
para instalar a Comissão.

Auxílio-alimentação
O Diário Oficial da União, de 10 de fevereiro, publicou a Portaria 

nº 42, que reajusta o auxílio-alimentação dos servidores do Executivo 
Federal, fixando o valor único de R$ 304. O reajuste, previsto para 
constar no contracheque de fevereiro, não seria retroativo. É importante 
ressaltar que o Sindifisco sempre defendeu o reajuste, porém os valores 
ainda são bem inferiores aos pagos ao Legislativo e ao Judiciário.

Reunião na RFB 
Diretores do Sindifisco Nacional se reuniram com o subsecretário da 

Fiscalização da Receita Federal do Brasil, Auditor-Fiscal Marcos Vinicius 
Neder de Lima, para tratar, entre outros temas, do MPF (Mandado de 
Procedimento Fiscal), instrumento que foi criado em 1999 pela Portaria 
1265/99. A DEN (Diretoria Executiva Nacional) reiterou a proposta de 
substituição do MPF por um instrumento que, preservando o processo 
de seleção impessoal, restaure a independência dos Auditores.

Trabalho Parlamentar
A Diretoria Executiva Nacional, por meio da Diretoria de Assuntos 

Parlamentares, está trabalhando na Câmara dos Deputados para que 
sejam acatadas algumas emendas à Medida Provisória 479/09, com 
o objetivo de garantir a transposição de três padrões para todos os 
Auditores-Fiscais posicionados, em junho de 2009, na classe/padrão 
B-II. O pleito dos Auditores foi apoiado pelos deputados João Dado 
(PDT/SP) e Paulo Rubem Santiago (PDT/PE).

Precisamos da sua opinião

A sua participação é de extrema importância 
  para o Sindifisco Nacional em suas decisões.

Acesse o site e opine nas enquetes.
 www.sindifisconacional.org.br


