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Os Auditores-Fiscais da Re-
ceita Federal do Brasil realiza-
ram, em novembro de 2010, o 
primeiro Congresso Nacional 
dos Auditores-Fiscais da Recei-
ta Federal do Brasil do período 
pós-unificação das entidades 
sindicais. O primeiro Congres-
so da era “Sindifisco Nacional” 
também foi inovador pela forma 
transparente com que tratou as 
deliberações de todos os assun-
tos postos em discussão. 

“Sugiro que nos próximos congressos seja limitado o número 
de alterações estatutárias”

Saiba como a Comissão Orga-
nizadora do Conaf 2010 chegou à 
escolha da capital de Santa Cata-
rina, Florianópolis, para sediar as 
discussões e os debates dos 579 
participantes do Congresso. Duran-
te todo o ano de 2010, o grupo re-
alizou reuniões e produziu diversos 
estudos para levantar as melhores 
opções para acomodar os inscritos 

Por que Florianópolis?
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Edes Marcondes Nascimento
Presidente da Comissão Organizadora do Congresso

O Congresso tem um caráter 
pioneiro não só por ser o primeiro 
após a unificação das entidades, 
mas também porque foi o primei-
ro a adotar um sistema de votação 
eletrônico. Ao todo, 446 delegados 
receberam equipamentos indivi-
duais para as deliberações. Com o 
aparelho, cada participante tem seu 
voto computado e nominalmente 
gravado para posterior conferência, 
se necessária. A novidade acabou, 
portanto, com antigas e demoradas 
contagens de votos. 

Votação

     Auditores promovem primeiro 
         Conaf após unificação      

Em vista de ser o primeiro 
após a vigência do estatuto da 
nova entidade sindical, havia 
uma expectativa da apresenta-
ção de um número de propostas 
de alteração estatutária superior 
à média que vinha sendo inscrita 
em edições anteriores. Ao todo, 
foram apresentadas 286 propos-
tas de alteração estatutária em 
2010. 
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durante os seis dias de encontro em 
um ambiente com estrutura adequa-
da para a realização do Congresso 
bienal da Classe. Os levantamentos 
detalhados foram submetidos ao 
CDS (Conselho de Delegados Sindi-
cais) que aprovou a ilha catarinense 
como melhor opção.  
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A DEN (Diretoria Executiva 
Nacional) do Sindifisco 
Nacional, ciente da im-

portância de dar transparência às 
decisões de todas as instâncias do 
Sindicato, publica agora uma edi-
ção especial do jornal Integração, 
com informações sobre o primeiro 
Conaf (Congresso Nacional dos 
Auditores-Fiscais da Receita Fede-
ral do Brasil) após a unificação das 
entidades que antes representavam 
Auditores-Fiscais da Receita Fede-
ral e da Receita Previdenciária. 

Pela primeira vez, a categoria 
terá acesso ao resultado das vota-
ções realizadas no Congresso e à 
maneira como votou cada um dos 
delegados eleito pela base. Essa 
possibilidade de democratizar ain-
da mais as decisões tomadas pelos 
representantes sindicais da Classe 
só se tornou possível graças à ado-
ção, no Conaf, do voto eletrônico 
que já vinha sendo utilizado nas 
deliberações do CDS (Conselho 
de Delegados Sindicais). O deta-
lhamento das votações do Con-
gresso está disponível à categoria 
no material que segue anexo nes-
ta edição.

Além de conhecer o detalha-
mento das votações, os Auditores-
-Fiscais terão acesso aos temas 
debatidos durante as palestras, 

Em nome da 

como Reforma Tributária, Previ-
dência Social, Lei Orgânica do 
Fisco e inclusão social. Também 
neste Integração, os filiados  po-
derão conferir uma entrevista com 
o presidente da Comissão Organi-
zadora do Congresso, Edes Nasci-
mento, em que ele faz um balanço 
do evento e lança as bases para a 
formulação dos futuros Conaf. 

Importante também o aces-
so que a categoria terá aos moti-
vos que levaram o CDS a decidir 
pela realização do Congresso em 
Florianópolis (SC). Em matéria 
sobre os preparativos do Conaf 
2010 (página 4), a Diretoria dá 
publicidade aos valores estimados 
de diárias em outras cidades que 
foram levantados pela Comissão 
Organizadora e mostra as razões 
que levaram à escolha da capital 
catarinense como sede do evento.  

Na matéria principal do jor-
nal (páginas 8 e 9), os leitores te-
rão disponível uma avaliação da 
forma como ocorreram as vota-
ções, incluindo informações sobre 
a atuação dos grupos de trabalho 
acerca da análise das propostas 
de alteração estatutária e das teses 
temáticas e sobre as deliberações 
que ocorreram posteriormente no 
plenário.

O objetivo da DEN com a 
disponibilização de todos esses 

dados é permitir uma proximida-
de maior do filiado com as deci-
sões que norteiam o Sindicato e 
a Classe. As inovações trazidas a 
partir do voto eletrônico, certa-
mente, inauguraram uma nova 
fase nos debates travados nas 
instâncias decisórias da categoria. 
Com ele, será possível não apenas 
saber se o delegado eleito como 
representante da base se fez pre-
sente ou não à votação, mas tam-
bém se ele votou a favor ou contra 
determinada proposta, seguindo a 
determinação de sua base.

Democratizar essas infor-
mações é permitir aos filiados ter 
mais controle sobre os rumos que 
desejam para o Sindicato; é forne-
cer os subsídios para que cobrem 
determinadas posturas de seus re-
presentantes; e é, acima de tudo, 
dar os elementos para que sejam 
capazes de promover as mudanças 
necessárias, caso avaliem que seus 
delegados estão agindo em desa-
cordo com o pensamento da base. 

Ao trilhar o caminho da 
transparência, a DEN reafirma 
seu empenho de defesa da Clas-
se e sobrepõe esse compromisso 
a qualquer tipo de prática pouco 
democrática que seja utilizada 
para confundir os Auditores e, 
consequentemente, comprometer 
os interesses da categoria.

transparência

“As inovações 
trazidas a partir 
do voto eletrônico 
inauguraram 
uma nova fase 
nos debates da 
categoria.”
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transparência Conaf inova ao adotar 

votação eletrônica

ANÚNCiO

trapassou 2 minutos em nenhu-
ma deliberação. 

Vale lembrar ainda que o 
aparelho se mostrou bastan-
te confiável, uma vez que, dos 
446 disponibilizados para uso 
dos congressistas, apenas um 
apresentou problemas. O equi-
pamento defeituoso foi trocado 
por outro em perfeito estado de 
funcionamento em tempo hábil 
para evitar quaisquer prejuízos 
ao usuário. 

O sistema de votação ele-
trônica utilizado no Conaf 2010 
foi inaugurado no âmbito do 
Sindifisco Nacional em 4 de no-
vembro de 2009, em reunião 

antigas e demoradas contagens 
de votos. O painel mostrava au-
tomaticamente o voto de cada 
participante, o resultado total 
e, ainda, dava condições para 
a verificação de quórum para 
deliberação. 

O ganho, além da trans-
parência nas votações, está no 
tempo gasto para a definição 
dos resultados. No Conaf 2010, 
a Mesa Diretora do Congresso 
adotou como norma o tempo 
de 1 minuto e 15 segundos para 
que os participantes registrassem 
o voto. Em função da pratici-
dade do método, o tempo total 
para votação e apuração não ul-

do CDS (Conselho de Delega-
dos Sindicais), em São Paulo. À 
época, durante o credenciamen-
to, cada delegado recebeu um 
aparelho codificado para utilizar 
nas votações, que transcorreram 
sem problema algum. 

A operacionalização do 
formato eletrônico foi realizada 
pela DEN (Diretoria Executiva 
Nacional) para atender a deter-
minação do Estatuto do Sindi-
fisco Nacional, que instituiu a 
votação nominal nas reuniões 
do CDS, como forma de se ter 
registrado que a base está sendo 
genuinamente representada no 
Conselho.

O Conaf 2010 (Congresso 
Nacional dos Audito-
res-Fiscais da Receita 

Federal do Brasil) teve um ca-
ráter pioneiro não só por ser o 
primeiro após a unificação das 
entidades, mas também porque 
foi o primeiro a adotar um sis-
tema de votação eletrônico. Ao 
todo, 446 delegados receberam 
equipamentos individuais para 
as deliberações. 

Com o novo sistema de vo-
tação, cada Auditor-Fiscal teve 
seu voto computado e nominal-
mente gravado para posterior 
conferência, se necessária. A 
novidade acabou, portanto, com 

O Unafisco Saúde agora é Unafisco Saúde Premium, um 
nome que expressa todos os diferenciais do plano exclusivo 
dos Auditores-Fiscais.

Com o cartão Unafisco Saúde Premium em mãos, você 
tem acesso aos melhores profissionais e instituições médicas 
do Brasil, além da cobertura completa de centenas de 
procedimentos a mais dos exigidos pela ANS e outras 
vantagens exclusivas.

 
Nosso patrimônio é a sua vida.
Unafisco Saúde Premium.
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As alternativas atendiam 
aos critérios logísticos necessá-
rios para a realização do encon-
tro, mas ofereciam custos totais 
diferentes. O levantamento con-
siderava, além de despesas com 
diárias e refeições, os valores ne-
cessários para deslocamento de 
participantes. No estudo apre-
sentado aos delegados sindicais, 
algumas páginas destacavam a 
concentração de Auditores por 
região do país e demonstravam 
com clareza o alto número de 
participantes residentes no Sul e 
no Sudeste. 

De acordo com dados de 
julho de 2010, dos quase 25 
mil filiados ao Sindicato, 18.168 
Auditores-Fiscais residiam nos 
estados do Sul e do Sudeste. O 
número indicava a possibilidade 
de barateamento dos custos com 
os deslocamentos necessários 
para os participantes e redução 
da despesa total com o evento se 
a localidade escolhida estivesse 
em uma dessas regiões, quando 
comparado com outras áreas. 

Antes da decisão sobre o lu-
gar que abrigaria o Conaf, ainda 
foram apresentados os custos to-
tais do Sindicato na realização das 
duas edições anteriores do Con-
gresso, nos anos 2006 e 2008. 
Segundo os números, o custo diá-
rio estimado por participante (ali-
mentação e hospedagem) para o 
Conaf 2010 ficou em R$ 380,00, 
portanto, abaixo do valor gasto 
no Congresso realizado em 2008, 
em Foz do Iguaçu (R$ 425,00 por 
pessoa – valor atualizado pelo 
Índice de Preço ao Consumidor 
Amplo, IPCA) e do dispêndio 
com os congressistas da edição de 
2006, realizada em Natal (RN), 
que ficou em R$ 400,00 por pes-
soa – valor também atualizado 
pelo IPCA. Com esse comparati-

Por que 

Florianópolis?

vo, os delegados puderam avaliar 
melhor quais as alternativas dispo-
níveis e, então, se posicionar sobre 
a localidade mais adequada. 

Importante destacar que a 
diária dos participantes do Con-
gresso, conforme dados que cons-
tam no contrato firmado poste-
riormente com o hotel onde foi 
realizado o evento (ver quadro), 
foi fixada em R$ 380,00 (single), 
independentemente da categoria 
a que pertencia cada apartamen-
to (ala de vilas ou ala internacio-
nal). Vale ressaltar ainda que a 
ala internacional teve obrigato-
riamente que ser utilizada para 
garantir a acomodação de todos 
os participantes, em função da in-
disponibilidade de apartamentos 
em outras alas do hotel.

A votação que definiria a es-
colha foi feita em conjunto com 

uma proposta de reorganização 
do cronograma para o Congres-
so, em função da necessidade 
de adequações para a realização 
dos trabalhos. Então, às 17h57, 
do dia 11 de agosto, 50 delega-
dos deliberaram sobre o assunto 
e aprovaram a cidade de Floria-
nópolis (SC) como sede da edi-
ção de 2010 do Conaf. 

Foram registrados eletro-
nicamente e nominalmente os 
votos de 48 DS (Delegacias Sin-
dicais) favoravelmente à capital 
de Santa Catarina, um voto con-
tra e uma abstenção. Naquela 
oportunidade, o Conaf 2010 
dava mais um passo importante 
para a consolidação do maior 
evento de Auditores-Fiscais da 
Receita Federal do Brasil desde 
a unificação de suas entidades 
representativas. 

A preparação e a escolha 
do local adequado para 
o debate realizado pe-

los participantes do Conaf 2010 
(Congresso Nacional dos Audi-
tores-Fiscais da Receita Federal 
do Brasil) – entre delegados, 
observadores e autores de teses 
– começaram muito antes da 
chegada dos 600 participantes à 
capital de Santa Catarina. 

Durante todo o ano de 
2010, a Comissão Organizado-
ra do evento realizou reuniões e 
produziu diversos estudos para 
subsidiar a escolha da melhor 
opção para acomodar os parti-
cipantes durante os seis dias de 
discussões em um ambiente com 
estrutura adequada para a rea-
lização do Congresso bienal da 
Classe.

Entre as preocupações para 
definir o local que sediaria o Co-
naf, estavam existência de uma 
estrutura com capacidade para 
realização das palestras e plená-
rias, disponibilidade de 30 salas 
para os trabalhos em grupo, espa-
ço para uma enfermaria, aparta-
mentos em quantidade suficiente 
para abrigar todos os Auditores-
-Fiscais, sala para  palestrantes e 
outras exigências. Obviamente, 
a grandeza do evento, por si só, 
desqualifica muitas opções de 
hospedagem no país. 

Outro fator importante na 
escolha era o custo. Para chegar 
a uma definição, a Comissão 
Organizadora do Congresso fez 
um levantamento criterioso das 
opções disponíveis em todo o 
território nacional. Esse estudo 
foi apresentado ao CDS (Conse-
lho dos Delegados Sindicais) em 
reunião realizada em agosto de 
2010 com as cinco melhores op-
ções encontradas pelos membros 
da Comissão.

Localidade Custo Estimado

Florianópolis (SC) R$ 1.403.457,00

Guarujá (SP) R$ 1.991.775,00

Manaus (AM) R$ 1.595.500,00

Rio de Janeiro (RJ) R$ 1.917.450,00

Sauípe (BA) R$ 1.765.200,00

Custos dos últimos Conaf por pessoa
Conaf 2006 - Natal (RN) Valor atualizado (IPCA) R$ 400,00

Conaf 2008 - Foz de Iguaçu (PR) Valor atualizado (IPCA) R$ 425,00
Conaf 2010 - Florianópolis (SC) Valor estimado R$ 380,00

TIPO CATEGORIA TARIFA
Single Vilas - Standart R$380,00
Duplos Vilas - Superior R$ 555,00
Triplo Vilas - Superior R$ 832,50
Quádruplo Vilas - Superior R$ 1.110,00
Quíntuplo Vilas - Superior R$ 1.387,50
Séxtuplo Vilas - Superior R$ 1.665,00
Octuplo Vilas - Superior R$ 2.220,00
Cama Extra Vilas - entre 7 e 11 anos R$ 134,00
Single Ala Internacional R$ 380,00
Duplo Ala internacional R$ 555,00
Quádruplo Ala Internacional R$ 1.100,00
Cama Extra Ala Internacional entre 7 e 11 anos R$ 134,00

Projeto  
Auditor
Valorizado

MÃOS ATADAS,
MP 507

MAS UNIDAS

A MP 507/2010 vem sendo vendida 
como um grande avanço, pois 

supostamente protegeria o contribuinte 
de ter seu sigilo fiscal violado. Porém, 

entendemos que ela representa um empecilho 
ao bom exercício da auditoria fiscal, colocando 

em risco o combate à sonegação e à corrupção e 
instaurando um clima de insegurança entre os 

Auditores-Fiscais.

A MP 507 atou nossas mãos. Mais do que nunca, é fundamental 
que todas elas estejam unidas para não permitirmos o 

cerceamento ao nosso trabalho. Somente a união de todos os 
Auditores-Fiscais poderá desatar esse nó.
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“Sugiro que nos próximos congressos 

jetivo. Outro ponto que merece 
destaque positivo é que o evento 
permitiu uma maior integração 
entre os colegas oriundos das 
duas entidades anteriores (Una-
fisco e Fenafisp).

Integração Especial – Durante 
a preparação do Congresso, 
quais foram as fases mais com-
plexas? Por quê?
Edes Nascimento – Um evento 
desta magnitude apresenta diver-
sos desafios a serem vencidos. 
Gostaria de citar três deles. O 
primeiro é a questão do tempo, 
geralmente bastante exíguo. Por 
essa razão, sugiro que as próxi-
mas diretorias do Sindicato ini-
ciem os trabalhos de organização 
com uma antecedência mínima 
de oito ou dez meses. O segundo 
ponto é o local adequado para 
a realização de um evento des-
te porte. Lamentavelmente, no 
país, ainda temos poucos locais/
cidades que possam suportar um 
evento assim. Pois além da aco-
modação hoteleira dos congres-
sistas, é necessário que se tenha 
salas de trabalho em número 
superior a 30. Por fim, outro de-
safio é a escolha de palestrantes 
para os paineis. Como exemplo 
dessa dificuldade, cito o fato de 
que, para o Conaf 2010, tivemos 
três desistências de palestran-
tes de renome nos dez dias que 
antecederam o início do even-
to. Esses palestrantes já haviam 
confirmado e ratificado suas pre-
senças. Importante salientar que 
a Comissão Organizadora foi 
composta por pessoas da DEN 
[Diretoria Executiva Nacional] – 
para dar todo o suporte que se 
faz necessário a um evento desta 

seja limitado o número de alterações estatutárias”

Integração Especial – Qual o 
balanço que o senhor faz do 
Conaf 2010?
Edes Nascimento – Penso 
que, em termos de organização, 
o evento atingiu seus objetivos, 
pois foi realizado na data pre-
vista; em um local apropriado e 
confortável, que acomodou to-
dos os congressistas no período 
do evento; e os paineis foram 
bem recebidos – prova disso, foi 
o grande número de congressis-
tas que assistiram às palestras e, 
também, o grande número de in-
tervenções através de perguntas. 
Um ponto que merece atenção e 
deve ser repensado é o excessivo 
número de alterações estatutá-
rias, que inviabilizaram as discus-
sões das teses temáticas. Nesse 
ponto específico, acredito que o 
Congresso não atingiu seu ob-

Na seção de entrevista desta edi-

ção especial do Integração sobre 

o Conaf 2010 (Congresso Na-

cional dos Auditores-Fiscais da 

Receita Federal do Brasil), Edes 

Marcondes Nascimento, presi-

dente da Comissão Organizadora 

do Congresso, faz uma avaliação 

do evento sob a perspectiva dos 

resultados obtidos e dos avanços 

implementados. Nesta conversa, 

Edes também sugere mudanças 

para as próximas edições do en-

contro, bem como um limite para 

o número de alterações estatutá-

rias colocadas para deliberação 

da categoria. 
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“Sugiro que nos próximos congressos 
seja limitado o número de alterações estatutárias”

importância – e por colegas da 
categoria, oriundos de ambas 
as entidades anteriores. Isso per-
mitiu que os trabalhos de orga-
nização transcorressem sem dis-
putas. Tal fato ficou comprovado 
quando questões que poderiam 
ser polêmicas foram decididas 
por consenso, muitas vezes por 
unanimidade.

Integração Especial – Este foi o 
primeiro Congresso que utilizou 
a votação por meio eletrônico. 
Como o senhor avalia essa ex-
periência? Quais as vantagens 
dessa ferramenta?
Edes Nascimento – Acredito 
que a organização e o próprio 
Congresso devem sempre supe-
rar os que o antecederam. Dos 
diversos ganhos deste sobre os 
anteriores, posso citar como 
exemplo a antecipação da elei-
ção dos delegados. Isso ajudou 
na definição sobre a participa-
ção dos autores das propostas 
no Congresso, o que possibilitou 
a reserva e a aquisição de pas-
sagens aéreas com antecedên-
cia, ou seja, a custos menores. 
Além disso, auxiliou na reserva 
do número necessário de apar-
tamentos. O principal avanço, 
no entanto, foi a utilização da 
votação por meio eletrônico. 
Entre as vantagens de se utilizar 
a votação eletrônica, cito algu-
mas: agilidade nas votações, 
em torno de dois minutos para 
concluir cada votação; a certeza 
absoluta do número de votos em 
cada uma das opções – a favor, 
contra, abstenções e, ainda, au-
sências em cada votação; a cer-
teza de que o quórum mínimo 
foi atingido em cada votação; e 

principalmente a transparência 
do processo. Com a disponibili-
zação das planilhas contendo os 
resultados das votações recen-
temente pela Comissão Organi-
zadora, pela Mesa Diretora do 
Congresso e pela DEN, fica claro 
para toda a categoria o voto de 
cada delegado  em cada assun-
to discutido e levado à votação. 
Também fica patente a participa-
ção ou não de cada delegado, 
permitindo que a base possa 
questionar a even tual ausência 
de seu representante. Sou favo-
rável que essa inovação se torne 
permanente e obrigatória em to-
dos os próximos congressos.

Integração Especial – Este tam-
bém foi o primeiro Congresso 
Nacional de Auditores-Fiscais 
após a unificação do Unafisco 
com a Fenafisp. Nesse sentido, 
como foi a adaptação dos parti-
cipantes a esta nova realidade? 
Edes Nascimento – Não hou-
ve nenhuma grande dificuldade, 
pois ambas as categorias já ha-
viam realizado eventos desta na-
tureza. Assim, o que houve foram 
pequenas adaptações pessoais 
dos congressistas. Mas nada que 
interferisse de forma significativa 
no andamento dos trabalhos. 

Integração Especial – O encon-
tro foi marcado pela discussão e 
pela deliberação sobre propos-
tas de alterações estatutárias. O 
senhor acredita que, em função 
de a unificação das entidades 
ser um fato recente, é natural 
que esse assunto ocupasse boa 
parte da discussão?
Edes Nascimento – Embora 
seja fato ainda recente, acho 

que houve uma excessiva con-
centração de tempo e esforço 
nas discussões das alterações 
estatutárias, considerando que, 
em 2009, houve um Congres-
so exclusivamente com essa 
finalidade. Isso fica ainda mais 
evidente quando se considera 
que a nova entidade é o fruto 
da junção de duas outras que 
tinham um longo caminho per-
corrido e, por isso, já possuíam 
seus estatutos bem sedimenta-
dos. A prova de que houve um 
excessivo número de propostas 
de alterações estatutárias apre-
sentadas [286] é que somente 
62 delas foram aprovadas nos 
grupos de trabalho e apenas 
nove foram aceitas pelo plená-
rio. Em função disso, sugiro que 
nos próximos congressos da ca-
tegoria seja limitado, em muito, 
o número de alterações estatu-
tárias. Por exemplo, que fiquem 
limitadas a 10 ou 15% das te-
ses. E, mesmo assim, limitadas 
a no máximo 20.

Integração Especial – Dian-
te dos resultados obtidos, em 
quais pontos o senhor acredita 
que o Conaf pode sofrer alte-
rações no sentido de aprimo-
ramento do Congresso para a 
melhoria das discussões?
Edes Nascimento – Um dos 
pontos já citado anteriormente 
que é a manutenção da votação 
eletrônica. Pelas razões também 
já mencionadas; outra questão 
importante, e que também já 
falamos, é a substancial redução 
do número de alterações estatu-
tárias. Penso que um congresso é 
para discutir questões importan-
tes para os rumos que a catego-

ria deve seguir, apresentar inova-
ções tecnológicas ou no campo 
das ideias de como podemos 
melhorar ou otimizar o trabalho, 
definir que rumo/orientação a 
categoria deve tomar, enfim as-
suntos desta ordem; outro ponto 
em questão é a disputa política 
que chega inclusive a prejudicar 
a aprovação de boas propostas. 
Como o estatuto atual da entida-
de prevê que o projeto do Conaf 
deve passar pela aprovação do 
CDS [Conselho de Delegados 
Sindicais], seria interessante que 
na Comissão Organizadora hou-
vesse alguém da Mesa Diretora 
do próprio CDS. Aqui gostaria 
de deixar registrada uma das re-
miniscências que me ocorreram 
ao longo do evento. Há uns 15 
anos, assisti ao filme Dança com 
Lobos, em que um soldado é 
“jogado” ao extremo do, então, 
território americano. Ao chegar a 
seu novo habitat, o soldado pro-
cura se ambientar e, para tanto, 
procura, entre outras coisas, es-
tabelecer uma relação de “ami-
zade” com um lobo. Em sua pri-
meira tentativa, ofertou-lhe um 
apetitoso bacon, mas condicio-
nado a que o lobo viesse tomá-
-lo em sua mão. O animal não se 
sentiu à vontade com tamanha 
aproximação. Ao voltar para seu 
acampamento, o soldado anotou 
em sua agenda “são as peque-
nas frustrações que impulsionam 
nosso crescimento”. Quero com 
isso dizer que, se pequenos con-
tratempos aconteceram ao longo 
do Congresso (e me parece que 
são inevitáveis em um evento 
desta envergadura), eles não são 
razões de desestímulo. Antes, 
sim, motivos de crescimento. 

Edes Nascimento
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Primeiro Congresso após unificação 

trouxe mais transparência às votações

estatutária foram apresentadas, 
ao todo, 286. Nos congressos 
bienais anteriores, essa conta 
não superou 84, em 2008; 61, 
em 2006; e 50, em 2004. O nú-
mero também é superior mesmo 
quando comparado ao somató-
rio das propostas de alteração 
estatutária com as teses temáti-
cas de anos anteriores: 106, em 
2004; 137, em 2006; e 137, em 
2008.  

No Congresso recente, os 30 
grupos de trabalhos incumbidos 
de analisar previamente o total 
de 286 propostas de modifica-
ção do estatuto, decidiram rejei-
tar 224 e aprovar 62 – enviando 
as aprovadas para deliberação 
do plenário. Desse universo de 
propostas com encaminhamento 
favorável dos grupos, 42 foram 
votadas e rejeitadas pelo plená-
rio; e apenas 11 não foram apre-
ciadas. No cômputo final, nove 

propostas de alteração estatutá-
ria receberam aprovação do ple-
nário do Conaf.

Nos dois dias de delibera-
ção, os delegados votaram todas 
as propostas aprovadas pelos 
grupos de 1 a 26, encerrando os 
trabalhos nas duas primeiras já 
aprovadas pelo grupo 27. Em-
bora as votações em plenário 
tenham se estendido até as 22 
horas, ficaram prejudicadas e 
não foram apreciadas, por falta 
de tempo, as outras duas pro-
postas aprovadas no grupo 27 
e as aprovadas nos grupos 28, 
29 e 30, num total de 11. Pelo 
mesmo motivo, nenhuma das 
49 teses temáticas aprovadas 
pelos grupos foi apreciada pelo 
plenário.

Importante destacar ainda 
que, dentro das 62 propostas de 
alteração estatutária enviadas 
ao plenário, existiam algumas 
que, apesar de rejeitadas nos 
grupos, receberam dentro deles 
votos favoráveis equivalentes a, 
no mínimo, 40% do número de 
delegados, tornando-as aptas a 
serem votadas em plenário, con-
forme previsto no artigo 23, do 
Regimento Interno do Conaf.

Unafisco Saúde

Afora essas deliberações, o 
plenário também teve a impor-
tante tarefa – definida no esta-
tuto da entidade – de deliberar 
sobre a permanência ou não do 
Unafisco Saúde – plano de as-
sistência médica voltada aos Au-
ditores-Fiscais – sob o comando 
do Sindifisco Nacional (ver ma-
téria da página 16). 

O dispositivo estatutário 
presente no artigo 145 deter-

delegados em cada uma das 
propostas apreciadas. Para re-
forçar essa transparência, anexa 
a esta edição especial do jornal 
Integração, a categoria poderá 
conferir a planilha de votação 
das dez propostas e moções que 
resultaram da análise de conjun-
tura feita durante o Congresso e 
das 62 propostas de alterações 
estatutárias aprovadas pelos 
grupos de trabalho e enviadas 
ao plenário. 

Alterações Estatutárias

Em vista de ser o primeiro 
Congresso após a vigência do 
estatuto da nova entidade sin-
dical, já havia uma expectativa, 
bem antes da realização do Co-
naf, da apresentação de um nú-
mero de propostas de alteração 
estatutária superior à média das 
edições anteriores. E assim ocor-
reu. Só propostas de alteração 

Debate primou pela discussão ampla de todos os temas de interesse da Classe

Os Auditores-Fiscais da 
RFB (Receita Federal 
do Brasil) realizaram 

em novembro de 2010 o primei-
ro Conaf (Congresso Nacional 
dos Auditores-Fiscais da Receita 
Federal do Brasil) do período 
pós-unificação das entidades 
sindicais que antes representa-
vam, separadamente, Auditores 
da Receita Federal e da Receita 
Previdenciária.  O primeiro Con-
gresso da era “Sindifisco Nacio-
nal” também foi inovador pela 
forma transparente com que tra-
tou as deliberações de todos os 
assuntos postos em discussão. 

Ao adotar um método de 
votação eletrônica, o Congres-
so, além de garantir agilidade 
às deliberações, possibilitou 
aos Auditores-Fiscais um ganho 
eminentemente político: o de 
conhecer, com detalhes, a for-
ma como votou cada um dos 
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A maior parte 
do Congresso 
foi direcionada 

ao debate 
de temas 

relevantes à 
Classe

Primeiro Congresso após unificação 

trouxe mais transparência às votações
minava o prazo máximo de um 
ano da posse da primeira di-
retoria da nova entidade para 
a apresentação de um estudo 
técnico e de um parecer jurídico 
sobre as consequências de uma 
eventual separação entre o pla-
no de saúde e o Sindicato.  Tal 
determinação foi cumprida du-
rante toda a tarde do segundo 
dia de trabalho do Conaf 2010 
(terça-feira – 9 de novembro) a 
fim de que os delegados tives-
sem as informações necessárias 
para deliberar sobre o tema em 
questão, de fundamental impor-
tância à Classe. 

Na tarde do dia seguinte 
(quarta-feira – 10 de novem-
bro), os participantes do Con-
gresso se dedicaram à análise 
de conjuntura – que havia sido 
transferida da terça-feira para 
quarta-feira, por deliberação do 
plenário – e às discussões nos 
30 grupos de trabalho, que se 
prolongaram, em 
muito deles, além 
das 23 horas. De 
cada um desses 
dois momentos, 
surgiram as pro-
postas votadas 
no plenário na 
quinta e na sexta-
-feira (11 e 12 de 
novembro). 

A partir disso, é possível afe-
rir, com base numa análise isen-
ta, que a maior parte do Con-
gresso foi direcionada ao debate 
de temas relevantes à Classe e 
que a falta de tempo hábil para 
votar as teses temáticas, longe 
de se dever a uma suposta de-
sorganização, justifica-se no mo-
delo de Conaf que vem sendo 

desenvolvido há muitos anos, 
nesses mesmos moldes, por di-
ferentes gestões do Sindicato. 

Nesse sentido, é importante 
destacar, dentro 
das atribuições 
definidas estatu-
tariamente, o que 
cabe às instâncias 
do Sindicato, no 
que diz respeito 
à organização do 
Conaf. Segundo o 
artigo 44 do Esta-
tuto do Sindifisco 

Nacional, é de responsabilidade 
do CDS (Conselho de Delega-
dos Sindicais) eleger a Comis-
são Organizadora do Congresso 
– que, no caso do Conaf 2010, 
desempenhou suas atribuições 
a contento – e deliberar sobre 
o seu projeto (inciso XIII). Nes-
se contexto, o papel da DEN 
(Diretoria Executiva Nacional) 
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é prover as condições para a 
execução do projeto aprovado 
pelo CDS, atribuição que foi 
cumprida.

A DEN defende que a ca-
tegoria, democraticamente atra-
vés de suas instâncias, discuta 
qual o novo modelo a ser ado-
tado para o próximo Conaf  e 
defina que medidas devem ser 
adotadas para implementá-lo.

Democracia

O grande destaque deste 
Congresso foi o debate demo-
crático. Um exemplo claro disso 
foi a discussão da campanha sa-
larial pelo plenário do Congres-
so. A DEN – que em momento 
algum se posicionou contra – 
mostrou que não havia necessi-
dade de elaborar uma nova pau-
ta salarial, tendo em vista que o 
Sindifisco Nacional já possuía 
uma aprovada pela categoria. O 

entendimento em contrário do 
plenário só comprovou que ele 
não é influenciável por qualquer 
tendência sindical, nem a enca-
minhamentos de lideranças, se-
guindo democraticamente a sua 
própria lógica.

Essa mesma postura ficou 
explícita quando o plenário co-
locou em discussão a assinatura 
de acordo com o governo sobre 
projetos discutidos com a ban-
cada sindical acerca da negocia-
ção coletiva no serviço público. 
A visão democrática da DEN 
sobre esse tema já havia sido 
demonstrada quando, ouvindo 
os argumentos dos delegados 
em reunião telefônica, resolveu 
pouco antes do Conaf 2010 re-
tirar o tema da pauta da assem-
bleia, muito embora os temas 
da pauta de deliberação da as-
sembleia nacional sejam prerro-
gativa estatutária da DEN.

Votação eletrônica deu mais agilidade a processo decisório
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Auditores discutem propostas para um 

sistema tributário mais justo
professor da FGV (Fundação 
Getúlio Vargas), mestre e dou-
tor pela PUC/SP (Pontifícia 
Universidade Católica de São 
Paulo) Eurico de Santi. Ele ex-
pôs os resultados provisórios de 
uma pesquisa da fundação, que 
está sendo realizada com apoio 
do Sindifisco Nacional e da An-
fip (Associação Nacional dos 
Auditores-Fiscais da Receita Fe-
deral do Brasil). Os estudos se-
rão transformados em breve em 
um livro de 600 páginas sobre 
Reforma Fiscal. O trabalho está 
sendo coordenado pelo profes-
sor, que trabalha juntamente 
com a também professora Va-
nessa Rahal, e tem o apoio do 
Auditor-Fiscal aposentado Isaías 
Coelho.

Eurico de Santi informou 
aos participantes alguns dos 
problemas do sistema tributário 
brasileiro que foram detectados 
pela pesquisa e expôs os dados 
provisórios do estudo com a 
finalidade de obter mais con-
tribuições dos Auditores-Fiscais 
para o trabalho. Segundo ele, a 
existência de um leão de “três 
cabeças” – fisco federal, estadu-
al e municipal – é um entrave 
para o bom funcionamento do 
sistema tributário. “Para que um 
leão de três cabeças?”, ques-
tionou o professor. Para ele, é 
importante que se crie uma en-
tidade nacional para sincronizar 
o trabalho dos fiscos em prol do 
interesse comum.

O professor também infor-
mou que, segundo a pesquisa, 
há desinteresse da União em 
discutir a Reforma Tributária. 
“Percebemos que existe um de-

sinteresse político dos entes fe-
derados em fazer a reforma. Se 
esperarmos pela União e pelos 
estados, a reforma não sairá, mas 
o Brasil precisa dessa mudança”, 
afirmou, ao ressaltar a importân-
cia do debate. Ele destacou ain-
da que a luta pela reforma não 
será fácil. Segundo ele, dados 
de pesquisa com experiências 
internacionais demonstram que 
reformas tributárias abrangentes 
não ocorrem onde há grandes 
conflitos de interesses, como é o 
caso do Brasil.

Em sua fala, o palestrante 
também destacou a complexi-
dade da lei tributária e o que 
denominou de a “maldição do 
lançamento por homologação”. 
“O Estado obriga o contribuinte 
a interpretar uma lei complexa 
e a aplicá-la. São milhões de 
contribuintes interpretando a 
mesma legislação, o que gera 
insegurança jurídica e desigual-
dade, e aumenta o trabalho de 
fiscalização”, resumiu Eurico de 
Santi. Ele também falou sobre 
as perspectivas jurídicas para a 
Reforma Tributária.

Economia brasileira

Em seguida, o secretário-
-adjunto de Política Econômica 
do Ministério da Fazenda, Dyo-
go Henrique de Oliveira, falou 
sobre o desempenho da econo-
mia brasileira nos últimos oito 
anos e sobre as perspectivas 
para o futuro. Ele trouxe dados 
oficiais sobre os avanços estru-
turais da economia e afirmou 
que o cenário é de crescimento.

“A inflação está controlada. 
A classe média, onde se concen-

A manhã do primeiro dia 
de trabalhos técnicos do 
Conaf 2010 (Congresso 

Nacional dos Auditores-Fiscais 
da Receita Federal do Brasil) foi 
dedicada às discussões sobre a 
reforma tributária como instru-
mento de justiça fiscal e social.   

O painel, intitulado “Refor-
ma Tributária”, foi coordenado 
pelo diretor de Estudos Técni-
cos, Luiz Benedito, que ressaltou 
a importância da discussão. “Os 
Auditores-Fiscais demonstram, 
no dia-a-dia, um alto grau de 
conhecimento no desempenho 
de suas atividades, mas estamos 
aqui para complementar a bus-
ca do saber e, posteriormente, 
colocá-lo em prática em bene-
fício da justiça fiscal”, destacou 
o diretor que, junto com o pre-
sidente da DS (Delegacia Sindi-
cal) Santos, Wellington Clemen-
te, recepcionou os palestrantes.

O primeiro a falar foi o 

Eurico Diniz de Santi (esquerda) abriu o primeiro dia de discussões 
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Pedro Delarue: “Vamos mudar para fazer o bem e não o mal”

Auditores discutem propostas para um 

sistema tributário mais justo

tra o consumo, cresceu e isso 
aumenta a arrecadação. O sa-
lário mínimo é efetivo e houve 
uma redução da desigualdade 
de renda e também da pobreza. 
As perspectivas são de um cres-
cimento médio de 5,5% ao ano, 
cenário muito benigno para a 
economia brasileira”, afirmou o 
secretário-adjunto.

Diante desse panorama, 
Dyogo Henrique apontou quais 
são os debates macroeconômi-
cos que estão em alta e também 
quais os temas que afetarão a 
política tributária nos próximos 
anos. “São desafios comuns 
para todos os países: o aque-
cimento global e a mudança 
demográfica. Especificamente 
para o Brasil, os desafios são 
a exploração do Pré-Sal e o 
aumento da competitividade”, 
descreveu Dyogo Henrique.

O pesquisador do Ipea (Ins-
tituto de Pesquisas Econômicas 
e Aplicadas) e doutor em Eco-
nomia pela Unicamp (Universi-
dade de Campinas) Guilherme 
Costa Delgado também falou 
no painel “Reforma Tributária”. 

Guilherme disse acreditar que 
um sistema tributário compro-
missado com o financiamento 
das políticas e dos direitos so-
ciais tem que ser um sistema 
progressivo. O pesquisador tam-
bém opinou que a Previdência 
Social precisa ter um fundo de 
reserva. “Não podemos ficar 
simplesmente vinculados à fo-
lha de salário e às outras formas 
de financiamento corrente."

Diagnóstico

O painel foi encerrado, ain-
da na manhã do primeiro dia 
do Congresso, com a interven-
ção do presidente do Sindifisco 
Nacional, Pedro Delarue, que 
apresentou um diagnóstico do 
Sistema Tributário vigente e os 
elementos necessários para mu-
danças no paradigma atual. Ele 
apresentou dados que demons-
tram a regressividade de nosso 
sistema e dissecou a perversida-
de da carga tributária brasileira.

“É um absurdo que o ci-
dadão que ganha menos pague 
proporcionalmente mais impos-
tos. Isso não contribui em nada 

para o desenvolvimento social 
do país”, atacou Delarue. Ele 
ainda destacou que, embora 
o Brasil seja uma das maiores 
economias do mundo, o país é 
o décimo pior em distribuição 
de renda. “Um dos motivos 
para a ocorrência desse fato é 
que o sistema tributário brasilei-
ro é regressivo. Sua tributação 
incide fortemente sobre o con-
sumo e não sobre o patrimônio 
e a renda. Em países mais de-
senvolvidos como Canadá, Es-
tados Unidos e Reino Unido, a 
tributação sobre o patrimônio e 
a renda é a base do sistema tri-
butário, enquanto a tributação 
sobre o consumo é a metade 
disso. No Brasil, isso se inverte".

O presidente do Sindifisco 
Nacional foi bastante aplaudi-
do ao convocar a Classe a lutar 
dentro do Congresso Nacional 
para que o projeto de repatria-
ção de capitais estrangeiros não 
prospere. “Esse projeto embute 
uma anistia aos sonegadores”, 
denunciou.

Delarue destacou ainda 
que uma Reforma Tributária 

adequada deve necessaria-
mente passar pelo debate de 
um imposto sobre grandes for-
tunas e outras adequações em 
busca de justiça social. “Quer 
mudar a Constituição, vamos 
mudar para fazer o bem, e não 
o mal”, disse, referindo-se tam-
bém ao IPVA (Imposto sobre a 
Propriedade de Veículos Auto-
motivos), que é cobrado sobre 
carros populares, mas não so-
bre barcos de luxo e aeronaves 
particulares.

O presidente do Sindifisco 
Nacional concluiu dizendo que 
os Auditores-Fiscais estão à dis-
posição da sociedade brasileira 
para promover a justiça fiscal, 
com medidas que passam por 
mudanças na legislação tribu-
tária após 1995, avaliação dos 
impactos financeiros das renún-
cias fiscais e análise das distor-
ções no sistema do Imposto de 
Renda. “Nós temos meios para 
aumentar a tributação sobre a 
renda e o patrimônio sem que 
isso signifique uma mera alte-
ração da tabela do Imposto de 
Renda”, finalizou.

Auditório lotado durante debates sobre Reforma Tributária
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Classe acompanha discussão sobre impactos da 

 crise financeira no Brasil
to da crise financeira no Brasil. 
“O que caracteriza a crise é o 
excesso de capital, que provoca 
mudanças profundas do Esta-
do em relação à sua economia, 
provocando maior exploração 
de trabalho, maior centralização 
de capitais e reorganização do 
capital”.

Ao explicar as característi-
cas da crise, Plínio de Arruda Jú-
nior ressaltou que, ao contrário 
do que foi amplamente divulga-
do, a crise econômica mundial 
é de grande envergadura, e os 
governos sequer iniciaram um 
debate para solução do pro-
blema, decidiram tão-somente 
administrá-lo.

 “Essa linha de menor resis-
tência relembra a administração 
que resultou no colapso financei-
ro de 1929. Nada de concreto foi 
realizado para controlar a crise, 
nada foi realizado para evitar a 
rivalidade entre as economias 
nacionais”, afirmou o professor, 
que ainda aposta em uma reces-
são prolongada por conta da re-
cente crise.

No entendimento de Plínio 
Arruda, o crescimento econômi-
co do Brasil ocorreu porque “o 
país se transformou no paraíso 
do rentismo de capital financei-
ro internacional, e o desenvolvi-
mento econômico do país está 
sob pilares fraquíssimos e nas 
mãos do governo americano.”

Em linha semelhante a das 
ideias de Plínio Arruda Sampaio 
Júnior, o professor de economia 
da UFSC (Universidade Federal 
de Santa Catarina) Nildo Do-
mingos Ouriques começou sua 
argumentação criticando o nível 
dos debates travados durante a 
recente campanha presidencial.

 “Nesse país, em que todos 
se denominam desenvolvimen-

tistas, passamos por um processo 
importante sem discutir assuntos 
de grande relevância para a so-
ciedade. Vejo que o Congresso 
[Conaf] também escolheu como 
tema ‘O Auditor-Fiscal como 
agente de desenvolvimento so-
cial’. Vocês têm como tarefa 
pensar e criticar temas que estão 
distantes da sociedade”, disse o 
professor.

Nildo Domingos fez duras 
críticas ao sistema político brasi-
leiro, que, segundo ele, impede 
discussões políticas e econômi-
cas de chegar à população, di-
ferentemente do que acontece 
em países como a Venezuela e a 
Bolívia.

Ao citar o aclamado cres-
cimento da denominada “nova 
classe média”, ele destacou que, 
no Brasil, a concentração de ren-
da é tão grande que esse aumen-
to ganha um vulto maior que o 
real. “A diferença de renda é tão 
acentuada que qualquer altera-
ção é comemorada”. 

No seu entendimento, esse 
tema e outros importantes, 
como o endividamento estatal, 
que é herança do Plano Real, 
deixam de ser tratados de forma 
séria pela imprensa. “Não é pos-
sível pensar em desenvolvimen-
to quando o país é escravizado 
e sua população não tem visão 
crítica”, disparou.

O professor também cri-
ticou a política de exportação 
adotada no país, que, segundo 
ele, é condenada por diversos 
estudiosos. Ao fim de sua expla-
nação, Nildo Domingos chamou 
todos à reflexão, afirmando que 
é preciso que a Classe se prepare 
para as reformas que estão por 
vir e esteja disposta a intervir 
nesse processo para contribuir 
para um país diferente e melhor.

Debatedores criticam pouca discussão sobre o tema durante eleição

O segundo painel do Co-
naf 2010 (Congresso 
Nacional dos Auditores-

-Fiscais da Receita Federal do 
Brasil), ainda no primeiro dia 
de realização do evento, teve 
como tema o “Momento Econô-
mico Político Atual: Uma nova 
Ordem econômica mundial”. O 
presidente da Comissão Organi-
zadora do Congresso e modera-
dor do painel, Edes Marcondes 
Nascimento, ao relembrar o 
tema norteador do Congresso 
(O Auditor-Fiscal como agente 
do desenvolvimento nacional), 
destacou que o Brasil passa nes-
te momento por uma segunda 
onda da crise financeira mundial 
ocorrida em 2008 – daí a impor-
tância de se discutir a situação 
no encontro.

O primeiro expositor, Plínio 
de Arruda Sampaio Júnior, que é 
professor do Instituto de Econo-
mia da Unicamp (Universidade 
Estadual de Campinas), iniciou 
sua fala explicitando o impac-
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Através do projeto Fronteira em Foco, a DEN já está 
percorrendo as regiões fronteiriças do país para con-
hecer a situação de trabalho dos Auditores-Fiscais que 
atuam nessas áreas. A primeira etapa do projeto con-
templou a 1ª e a 2ª Região Fiscal. Em 2011, serão visita-
das a 9ª e a 10ª RF. 

O Fronteira em Foco é mais uma iniciativa de valori-
zação do Auditor-Fiscal promovida pela atual adminis-
tração, que tem como uma de suas principais marcas 
trabalhar por toda a Classe.

Conhecer as demandas dos profissionais que atuam nas 
fronteiras, trabalhando cada vez mais por elas, é um 
compromisso da DEN com o Auditor-Fiscal e com o 
Brasil. 

Fronteira
em foco

A cada quilômetro percorrido,
seu valor ainda mais reconhecido.

Tabatinga (AM)
Itacoatiara (AM)

Bonfim (RR)

Paracaíma (RR)

Guarajá-mirim (RO)

Vilhena (RO)

Cáceres (MT)
Destacamento Corixa (MT)

Brasiléia (AC)

Cruzeiro do Sul (AC)

A cada quilômetro percorrido,
seu valor ainda mais reconhecido.

Através do projeto Fronteira em Foco, a 
DEN já está percorrendo as regiões fron-
teiriças do país para conhecer a situação 
de trabalho dos Auditores-Fiscais que 
atuam nessas áreas. A primeira etapa 
contemplou a 1ª e a 2ª Região Fiscal. Em 
2011, o projeto continua com novas visitas. 

O Fronteira em Foco é mais uma iniciativa 
de valorização do Auditor-Fiscal promovida 
pela DEN, que trabalha por toda a Classe. 
Valorizar os profissionais que atuam nas 
fronteiras é um compromisso com eles e 
com o Brasil.

Através do projeto Fronteira em Foco, a 
DEN já está percorrendo as regiões 

fronteiriças do país para con-
hecer a situação de trabalho dos 
Auditores-Fiscais que atuam 

nessas áreas. A primeira etapa 
contemplou a 1ª e a 2ª Região 

Fiscal. Em 2011, o projeto continua 
com novas visitas. 

O Fronteira em Foco é mais uma iniciativa 
de valorização do Auditor-Fiscal promovida 

pela DEN, que trabalha por toda a Classe. 
Valorizar os profissionais que atuam nas fron-

teiras é um compromisso com eles e com o 
Brasil.

Fronteira
em foco

Projeto  
Auditor
Valorizado
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“Esse tipo de tema no Conaf 
é um sopro na brasa para 
provocá-los a refletir sobre 

como podemos oferecer nos-
sa contribuição aos problemas 
sociais deste país, pois nenhum 
de nós, Auditores-Fiscais, somos 
uma ilha”. Foi assim que o dire-
tor de Políticas Sociais e Assun-
tos Especiais do Sindifisco Na-
cional, José Devanir de Oliveira, 
apresentou a palestra “O Sindi-
fisco Nacional e a Inclusão So-
cial”, no Conaf 2010 (Congresso 
Nacional dos Auditores-Fiscais 
da Receita Federal do Brasil), em 
Florianópolis (SC).

O primeiro palestrante, o 

Inclusão Social também foi alvo dos 

debates da categoria
doutor em Direito do Estado 
pela PUC (Pontifícia Universi-
dade Católica), de São Paulo, 
pós-doutor em 
Política-Jurídico-
-Fiscal pela Uni-
versidad de Bar-
celona (Espanha) 
e presidente do 
IPPT (Instituto de 
Procedimento e 
Processo Tribu-
tário do Brasil), 
James Marins, de-
fendeu a eficácia 
da Receita Federal do Brasil. 

“Os sucessivos recordes ar-
recadatórios atestam a eficiência 

desse órgão. Mas é preciso me-
lhorar as relações com o contri-
buinte. Eu diria que é preciso 

promover quase 
que uma pedago-
gia fiscal”, sugeriu 
o palestrante. 

O segundo 
palestrante do pai-
nel foi o mestre em 
Direito Público e 
advogado tribu-
tarista Marciano 
Buffon que de-
fendeu a isenção 

de componentes da cesta básica. 
Ideia corroborada também pelo 
Sindifisco Nacional. O combate à 

evasão fiscal também foi aponta-
do por Buffon como importante 
instrumento de proteção e inclu-
são social. “Este Congresso está 
de parabéns por não se voltar ex-
clusivamente a interesses corpora-
tivos”, finalizou o palestrante.

A diretora-adjunta de De-
fesa Profissional, Maria Cândi-
da Capozzoli, encerrou o painel 
convidando os participantes a 
refletirem. “É preciso enxergar 
a atuação social do Auditor-
-Fiscal. Em contrapartida, apelo 
aos administradores que liberem 
os Auditores para participar de 
projetos sociais tanto da Receita, 
como do Sindicato.”

“Este 
Congresso está 
de parabéns por 

não se voltar 
exclusivamente 

a interesses 
corporativos.”
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Palestrantes debatem Previdência Social e

desmistificam déficit

sustentabilidade do sistema, além 
de demonstrar, com base em da-
dos estatísticos, que a Previdência 
Social reduz os níveis de pobreza e 
desigualdade de renda.

 “Ainda com a retirada dos 
20% da DRU [Desvinculação de 
Receitas da União], há superávit 
da seguridade social de R$ 72,8 
bilhões, em 2007; R$ 67,8 bilhões, 
em 2008; e R$ 32,6 bilhões, em 
2009, em plena crise financeira 
internacional e baixo crescimento 
econômico”, exemplificou. “Não 
dá para dizer que há necessidade 
de reforma em função de proble-
mas financeiros exclusivos. A re-
forma seria necessária, sim, para 
estender benefícios a um número 
maior de pessoas sem nenhum 
tipo de amparo social”, defendeu.

Já o presidente da CNS 
(Confederação Nacional de Ser-
viços), Luigi Nese, apresentou aos 
participantes a proposta da enti-
dade de substituição do recolhi-
mento do INSS (Instituto Nacional 
de Seguro Social) das empresas 
sobre a folha de pagamento por 
uma contribuição sobre a movi-
mentação financeira. O objetivo, 

segundo ele, é desonerar o traba-
lho eliminando as contribuições 
patronais, trazendo reflexos positi-
vos para a economia.

Nese se baseou em um estu-
do da própria CNS para defender 
a proposta e o setor de serviços 
como aquele que mais contribui 
para alavancar a economia. “No 
Brasil, a distribuição do PIB no 
setor de serviços é de 66%, en-
quanto na indústria é de 20% e 
na construção civil é de 5%. Caso 
nossa proposta seja incorporada, 
a elevação do PIB seria de 1,65%; 
de emprego, 1,68%; e as redu-
ções no IGPM e no IPC seriam 
de 0,75% e de 0,45%, respectiva-
mente”, afirmou.

A última palestrante do pai-
nel, a professora titular do Depar-
tamento de Economia e da Pós-
-graduação de Economia da PUC 
(Pontifícia Universidade Católica), 
de São Paulo, Rosa Maria Marques 
iniciou sua explanação fazendo 
um apanhado de acontecimentos 
políticos desde 1991, quando o 
então presidente Fernando Collor 
de Melo encaminhou ao Congres-
so uma proposta de reforma pre-
videnciária, até o ano de 2008, 
quando o texto foi reenviado ao 
parlamento pelo presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva, com algumas 
alterações. 

“O sistema [previdenciário] 
no Brasil está em discussão há 20 
anos, e não houve conclusão que 
contemplasse todos os segmen-
tos. Se queremos alguma revolu-
ção, precisamos levar essa ideia 
para fora daqui. O que está em 
questão é a sociedade que que-
remos”, completou a especialista. 
“As políticas sociais estão longe de 
ser um fardo para a sociedade. O 
que impacta no regime previden-
ciário é o movimento do câmbio”, 
completou.

Lupércio também recordou 
outra proposta, incluída na PEC 
233 pelo relator da Comissão 
Mista de Orçamento, deputa-
do federal Sandro Mabel (PR/
GO), que é o Código de Defesa 
do Contribuinte. De acordo com 
o vice-presidente do Sindicato, a 
medida impacta negativamente 
na fiscalização das contribuições 
previdenciárias.

“Temos de ficar alertas sobre 
esse modelo sugerido, porque a 
presidente eleita [Dilma Rousseff] 
poderá fazer a desoneração da 
folha de pagamento, e as indica-
ções de reforma poderão estar 
baseadas nessa PEC”, concluiu. 
Também participou da mesa, a di-
retora de Defesa da Justiça Fiscal 
e Seguridade Social, Maria Amália 
Polotto Alves.

A primeira palestrante, pro-
fessora da UFRJ (Universidade 
Federal do Rio de Janeiro) e pes-
quisadora da Diretoria de Estudos 
Macroeconômicos do Ipea (Insti-
tuto de Pesquisa Econômica Apli-
cada) Denise Lobato Gentil falou 
sobre a falácia do déficit do siste-
ma previdenciário e defendeu a 

O painel “A Previdência So-
cial: financiamento e re-
formas” abriu os debates 

do Conaf 2010 (Congresso Nacio-
nal dos Auditores-Fiscais da Recei-
ta Federal do Brasil) no segundo 
dia do evento. O vice-presidente 
do Sindifisco Nacional, Lupércio 
Montenegro, que coordenou a 
mesa, avaliou o tema da discus-
são, destacou que o sistema pre-
videnciário social brasileiro é um 
dos mais efetivos instrumentos 
de proteção social e ressaltou que 
as possíveis modificações de sua 
fonte de financiamento merecem 
atenção especial da Classe.

“A questão é que as novas 
formas em avaliação, como a da 
PEC [Proposta de Emenda Cons-
titucional] 233/2008, que está em 
tramitação no Congresso, modifi-
cam inteiramente o modelo atual. 
O que está sendo proposto é a 
substituição de parte da contribui-
ção do empregador sobre a folha 
de pagamento pelo IVA-F [Impos-
to sobre Valor Agregado Federal]. 
Com isso, a parcela patronal, que 
atualmente é de 20%, cairá para 
14%”, alertou.

Lupércio Montenegro ressaltou o papel do sistema previdenciário como instrumento de proteção social
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LOF foi tema das 

discussões no Congresso

cional para resistir às pressões 
dos governos, que são transitó-
rios e têm interesses particula-
ristas. “Se houver conflito entre 
governo e Estado, o Auditor-Fis-
cal tem de ficar sempre do lado 
do Estado brasileiro. Esse é um 
comportamento constitucional”, 
completou.

O acadêmico destacou al-
guns pontos específicos da mi-
nuta, a começar pelo artigo 20, 
que trata do lançamento por 
homologação. “O lançamento é 
indelegável e privativo do Audi-
tor-Fiscal, isso tem de ficar expli-
citado”, enfatizou.

Ele também comentou o 
artigo 23, cujo texto determina 
que a “Secretaria da Receita Fe-
deral do Brasil tem por dirigente 
máximo o Secretário da Receita 
Federal do Brasil, cargo de natu-
reza especial de livre nomeação 
pelo presidente da República, 
observados os requisitos previs-
tos em lei”.

 “O pior não é a definição de 
que o secretário seja de livre esco-
lha do presidente. O mais grave é 
que a exoneração também se dê 
da mesma forma. Se eu pudesse 
dar um conselho ao governo, eu 
diria que se cercasse de pessoas 
que ocupam cargos de Estado. Se 
fizer isso, entrará para história”, 
disse, ao defender a indicação por 
Lista Tríplice.

Ele criticou o artigo 49 da 
minuta, que trata do regime dis-
ciplinar da carreira, especifica-
mente o inciso III, que aborda 
o acesso imotivado de informa-
ções sigilosas. Segundo ele, o 
dispositivo é gêmeo univiteli-
no da MP (Medida Provisória) 
507/10. “Já temos disciplina 
mais que suficiente para esta 
questão”, resumiu. Ao finalizar 
sua exposição sobre o tema, Ju-
arez Freitas afirmou que o Brasil 
necessita de mais políticas de Es-
tado se quiser se transformar em 
uma potência.

a Procuradoria-Geral da Fazen-
da Nacional e a Casa Civil – de-
pois, é claro, das contribuições 
das entidades sindicais.

Ao finalizar sua apresenta-
ção sobre o tema, Luiz Alberto 
afirmou que, “de fato, a Lei Or-
gânica é relevante para que se 
promova o resgate das atribui-
ções do cargo de Auditor-Fiscal, 
mas trata-se de uma lei de extre-
ma complexidade e que deve ser 
elaborada com a maior cautela 
possível”.

Em seguida, o professor 
Juarez Freitas falou sobre al-
guns aspetos da minuta da LOF, 
apresentada pela administração 
no dia 2 de agosto. Ele abriu 
sua fala com o questionamento: 
“O Auditor-Fiscal faz parte de 
uma carreira de Estado ou de 
governo?”. 

Ele destacou que uma das 
principais características das 
carreiras de Estado é que seus 
integrantes têm autonomia fun-

A LOF (Lei Orgânica do 
Fisco) foi tema do último 
dia de palestras do Conaf 

(Congresso Nacional dos Audito-
res-Fiscais da Receita Federal do 
Brasil), em Florianópolis. O tema 
foi abordado pelo subchefe de 
Análise e Acompanhamento de 
Políticas Governamentais da Casa 
Civil, Luiz Alberto dos Santos, e 
pelo professor titular do Mestrado 
e Doutorado em Direito da PUC 
(Pontifícia Universidade Católi-
ca), do Rio Grande do Sul, Jua-
rez Freitas. Os trabalhos da mesa 
foram conduzidos pelo presidente 
do Conselho Fiscal do Sindifisco 
Nacional, Ricardo Skaf, que co-
ordenou o painel, e pela diretora-
-adjunta de Comunicação, Cristi-
na Taveira.

Luiz Alberto começou sua 
exposição discorrendo sobre o 
conceito de lei orgânica, sobre 
os aspectos constitucionais do 
tema, sobre a eficácia e a efe-
tividade da norma e sobre a 
contribuição da lei para a ad-
ministração tributária. Segundo 
ele, é imprescindível que a LOF 
defina o escopo e a abrangência 
do conceito de “Administração 
Tributária” da União e compe-
tências dos seus órgãos; direitos, 
vantagens, garantias e prerroga-
tivas dos integrantes das carreiras 
e dirigentes; deveres, vedações e 
regime disciplinar aplicável aos 
integrantes das carreiras e diri-
gentes; e requisitos para o exer-
cício de cargos em comissão de 
alta direção.

Ele falou ainda do processo 
de elaboração da lei e ressaltou a 
importância do trabalho conjun-
to entre o Ministério da Fazenda, 
o Ministério do Planejamento, o 
Ministério do Trabalho e Empre-
go, a Advocacia-Geral da União, 

Palestrantes avaliaram minuta da Lei Orgânica da RFB em análise no Ministério da Fazenda
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A decisão sobre a ma-
nutenção do Unafisco 
Saúde sob a gestão do 

Sindifisco Nacional foi certa-
mente uma das deliberações 
mais aguardadas do Conaf 
2010 (Congresso Nacional dos 
Auditores-Fiscais da Receita 
Federal do Brasil). Durante 
cerca de duas horas, os con-
gressistas ouviram a exposição 
do parecer jurídico e da análi-
se atuarial do Plano elaborada 
por escritórios independentes 
e debateram sobre o assunto. 

A confecção dos pareceres 
era uma das exigências previs-

Classe decide manter Unafisco Saúde 

vinculado ao Sindicato
tas pelo estatuto do Sindicato. 
À época da finalização do do-
cumento, ficou estabelecido 
que a definição sobre a per-
manência ou não do Unafisco 
Saúde sob administração do 
Sindicato deveria ser feita após 
apresentação de um estudo 
técnico e de um parecer jurídi-
co sobre as consequências de 
uma eventual separação. 

Após avaliarem as variá-
veis envolvidas na discussão, 
os participantes decidiram pela 
manutenção do Unafisco Saú-
de com vinculação ao Sindi-
fisco Nacional, com 261 votos 

favoráveis. A questão foi enca-
minhada, então, para aprecia-
ção da Classe em Assembleia 
Nacional, que ratificou a deci-
são do Conaf. 

Estande 

Aproveitando a realização 
do evento, o Unafisco Saúde 
montou um espaço na entra-
da do salão onde ocorreram as 
plenárias para divulgar o plano 
e apresentar aos Auditores-Fis-
cais as vantagens de se associar 
a ele. 

Na estrutura, os partici-
pantes do Congresso puderam 

receber massagens relaxantes 
e fazer uma mini avaliação de 
saúde (com aferição da pressão 
arterial e do nível de glicose). 
“Também distribuimos alguns 
brindes novos e outros já tra-
dicionais do Unafisco Saúde”, 
disse a gerente do plano, Maria 
Simone Santos. 

Segundo ela, muitos Au-
ditores demonstraram interesse 
em se associar e preencheram 
um pré-cadastro. Alguns conse-
guiram se associar ao plano no 
próprio Conaf 2010, porque já 
tinham a documentação exigi-
da em mãos.

Unir mais de 25 mil filiados em torno do 
Sindifisco é mais do que uma 
responsabilidade: é um compromisso 
com você, Auditor-Fiscal.

Nossa união tem sido essencial para 
diversas conquistas. Esperamos que ela 
se mantenha em 2011, possibilitando 
ainda mais realizações.

Aos Auditores e suas famílias, o 
Sindifisco Nacional deseja um Ano Novo 
repleto de paz, saúde e vitórias! 


