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EDITORIAL

Fisco com justiça 
para todos

A necessidade de discussão com a sociedade em 
torno da questão fiscal no Brasil e de uma reforma tri-
butária é o tema central desta edição do Integração. 
O assunto motivou a elaboração da cartilha intitulada 
“10 Ideias para uma tributação mais justa”, lançada 
em abril, em São Paulo.

A iniciativa do Sindifisco Nacio-
nal, que tem o apoio do Dieese 
(Departamento Intersindical de 
Estatística e Estudos Socioeconô-
micos) e das principais centrais 
sindicais do país, resultou de uma 
série de oficinas sindicais ocorri-
das em 2012.

Além da cartilha, a revista abor-
da a intenção do Sindicato em criar 
um Projeto de Lei que propõe a re-
dução progressiva na defasagem 
da tabela de IR (Imposto de Renda) 
e a instituição da tributação sobre 
lucros e dividendos das empresas. 

Esse projeto será lançado ofi-
cialmente no dia 21 de maio e foi 
batizado de Imposto Justo. Além 
de garantir a correção da tabe-
la do IR, a iniciativa também pre-
vê um Projeto de Lei que insere 
os proprietários de aeronaves e embarcação no rol 
de contribuintes que devem pagar o IPVA (Imposto 
sobre a Propriedade de Veículos Automotores). Na 
próxima edição, o Integração trará mais explicação 
sobre o projeto e relato de como foi a recepção pú-
blica à ideia.

Neste número, porém, o leitor também vai conferir 
uma atualização do andamento dos Grupos de Traba-
lho resultantes da Campanha Salarial: o da Tabela Re-

muneratória, o da LOF (Lei Orgânica do Fisco) e o que 
prevê um modelo de Ganhos Remuneratórios à Classe.

O concurso para a nova marca do Sindifisco Na-
cional é destaque de outra reportagem desta edi-
ção. O texto lembra os filiados que o prazo para 

apresentarem contribuições para a 
nova logomarca da entidade vai 
até o dia 15 de junho. Vale lem-
brar que o processo de escolha 
terá em sua última fase a apre-
ciação de quatro sugestões em 
Assembleia Nacional. 

O Integração também apresen-
ta o Banco de Permutas aos novos 
Auditores-Fiscais. O instrumento 
possibilita à Classe encontrar pes-
soas interessadas em mudar de 
lotação e, com base em coinci-
dências de localidades, promover 
permutas entre cidades de inte-
resse da categoria. A matéria traz 
um passo-a-passo para os Audito-
res-Fiscais interessados em se ins-
crever no Banco de Permutas do 
Sindicato. Desde que foi criado, 
em 2009, 4.560 pessoas se registra-
ram no sistema. 

Por fim, duas matérias trazem notícias atualizadas 
da Diretoria de Assuntos Jurídicos do Sindicato: uma 
referente a decisões recentes da Justiça em favor da 
Classe e a outra sobre as últimas visitas no âmbito do 
Jurídico Atuante (programa que leva diretores da pas-
ta para encontros com Auditores-Fiscais em diversas 
localidades do país).

Aprecie e boa leitura!!!

A necessidade de 
discussão com a 

sociedade em torno 
da questão fiscal 

no Brasil e de uma 
reforma tributária 
é o tema central 
desta edição do 

Integração.
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Confira como foi o 
andamento dos três GTs 
da Campanha Salarial

Em dezembro de 2012, os Auditores-Fiscais decidi-
ram em Assembleia paralisar o movimento reivindi-
catório da Categoria. Como resultado do acordo da 
Campanha Salarial 2012 assinado com o Governo em 
dezembro do mesmo ano, além do reajuste salarial de 
15,8% em três parcelas de 5%, foram instituídos três GTs 
(Grupos de Trabalho) para tratar dos seguintes assun-
tos: LOF (Lei Orgânica do Fisco), Ganhos Remunerató-
rios e Tabela Remuneratória.

Naquele mesmo mês, a DEN (Diretoria Executiva 
Nacional) pediu o empenho do secretário da RFB (Re-
ceita Federal do Brasil), Carlos Alberto Barreto junto 
à secretaria-executiva do MF (Ministério da Fazenda) 
para dar celeridade à discussão nos grupos. A Revista 
Integração apresenta um balanço de como têm sido 
as atividades e discussões do grupo e como está o 
andamento de cada um. 

Foto: Valcir Araújo

Sindicalistas  acertam texto de 
minuta em reunião do GT da LOF
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GT da LOF
O principal objetivo do GT (Grupo de Trabalho) da 

LOF (Lei Orgânica do Fisco) é debater e agilizar seu en-
vio ao Congresso Nacional, com prazo de conclusão dos 
trabalhos definida para 30 de junho de 2013. O texto faz 
parte de luta histórica da Categoria e vai estabelecer de 
forma clara e inequívoca prerrogativas, garantias e atri-
buições inerentes ao cargo de Auditor-Fiscal que foram 
sendo solapadas ao longo do tempo.

O GT já realizou quatro reuniões, sendo a última no dia 
30 de abril, dando andamento a questões pontuais do 

texto. Os encontros têm ocorrido 
com o coordenador-geral 

de Análise das Políticas de Desenvolvimento Organiza-
cional e de Pessoas do Ministério da Fazenda, Paulo Go-
doy, e representantes da DEN (Diretoria Executiva Nacio-
nal) do Sindifisco Nacional. 

Em reunião no final de março, o presidente do Sindica-
to, Pedro Delarue informou o representante do Governo 
que “a Classe espera que as discussões cheguem a um 
entendimento que venha ao encontro das definições 
de prerrogativas e atribuições dos servidores do órgão”. 
Para Godoy, “a LOF tem como propósito atender aos ser-
vidores do Fisco e dar tranquilidade jurídica para quem 
vai atuar em nome da Receita”. Após a análise no Minis-
tério da Fazenda, o texto deve seguir à Casa Civil. 

GT de Ganhos Remuneratórios

Durante a Campanha Salarial de 2012 foi consta-
tado que em vários estados da federação foi imple-

mentada, aos seus respectivos Auditores-Fiscais, 
uma verba adicional que os premia caso 

alcancem determinados índices de 
produtividade, propiciando que 

estejam, em média, no teto do 
funcionalismo público.

Sob esse ponto de vista foi 
criado o GT, que tem reali-

zado um estudo amplo com 
vistas à implementação de 
modelo de ganhos remunera-
tórios vinculados à eficiência 
da arrecadação tributária fe-

deral. As discussões têm sido reali-
zadas no âmbito do MF (Ministério da Fa-

zenda). Da última reunião, realizada dia 24 de 
abril, o secretário-geral da DEN, Ayrton Eduardo de 
Castro Bastos, trouxe a informação de que o grupo 
está finalizando o relatório. 

O Sindifisco Nacional tem uma comissão, instituída 
pelo CDS, que tem estudado o tema, e a criação de 
um GT no âmbito da Administração Federal, nos mes-
mos moldes do existente na AGU, tem possibilitado a 
participação dos Auditores-Fiscais como protagonistas 
no processo. Ayrton, que tem acompanhado as reu-
niões, reitera que nas discussões estão sendo manti-
das três premissas primordiais ao tema: permanência 
do subsídio como forma de remuneração da Classe; 
manutenção da paridade entre ativos e aposentados; 
não inclusão de metas individuais de desempenho. 
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A DEN e a Cogep (Coordena-
ção-Geral de Pessoas) do Ministé-
rio da Fazenda realizaram alguns 
encontros (reuniões presenciais, 
videoconferência e telefônica) e 
o grupo foi dividido em três blocos 
temáticos – viabilidade jurídica; 
análise de metas institucionais; e 
origem de recursos. 

GT da tabela 
remuneratória

Equacionar a injustiça da tabela 
remuneratória com reestruturação 
da carreira e melhoria do salário ini-
cial aplicada aos Auditores-Fiscais 
mais novos e aos que ainda vão in-
gressar no quadro da RFB como for-
ma de valorizar a carreira, tornan-
do-a ainda mais atrativa. Esse é um 
dos principais objetivos do GT. 

No mês de março foi realizada 
a primeira reunião (20/3), na qual 
representantes do Sindifisco Na-
cional, da Anfip (Associação Na-
cional dos Auditores-Fiscais da Re-
ceita Federal do Brasil) e do Sinait 
(Sindicato Nacional dos Auditores-

-Fiscais do Trabalho) debateram 
o tema com o secretário de Rela-
ções do Trabalho do Ministério do 
Planejamento, Sérgio Mendonça, 
e a adjunta interina, Edina Maria.

Na ocasião, o presidente do Sin-
difisco Nacional, Pedro Delarue, fez 
um apanhado histórico das discus-
sões do Sindicato com o Governo, 
ocorridas em meados de agosto 
de 2012, que resultaram na inclu-
são da tabela remuneratória, e re-
forçou que a categoria espera dis-
cutir o assunto a partir da realidade 
apresentada naquela ocasião, ou 
seja, a tabela de nove padrões e 
baseada no salário inicial da AGU 
[Advocacia-Geral da União]. 

Mendonça afirmou que reco-
nhecia a legitimidade da Classe 
e que esperava debater, no en-
contro seguinte, questões técni-
cas trazidas pelos participantes. 
Na próxima reunião, os integrantes 
do Grupo apresentarão um estudo 
técnico para orientar os debates. 
Também ficou acertada a presen-
ça de um representante da Admi-
nistração da RFB. 

Apesar de não constar 
como resultado da Campa-
nha Salarial de 2012, o GT do 
Código de Ética é de grande 
importância para a Classe e 
atende determinação do últi-
mo CDS (Conselho de Delega-
dos Sindicais), ocorrido de 19 a 
22 de março.

Dentre as mais recentes rea-
lizações do grupo, está a ela-
boração de um documento 
que será entregue à Comissão 
de Ética da RFB em breve. O 
texto faz uma minuciosa aná-
lise sobre a minuta do código 
de conduta da Administração 
e apresenta críticas e suges-
tões fundamentadas nos an-
seios da categoria. Uma delas 
é a necessidade de debate 
aprofundado sobre o exercí-
cio da ética na Receita.

GT do Código de Ética 
elabora análise conclusiva 
para a RFB

7
GTS

Foto: Cristiano Eduardo

GT de Ganhos Remuneratórios avalia 
mecanismo que viabilizem o incremento
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Aberto concurso para 
escolha de logomarca 
do Sindifisco

Até o dia 15 de junho, Auditores-Fiscais filiados ao Sin-
difisco Nacional poderão contribuir para dar uma 
nova cara à marca que representa a entidade. 

Os interessados em participar do concurso devem enviar 
a proposta para o email logomarca@sindifisconacional.
org.br, com o assunto (Concurso de marca para o Sindifisco 
Nacional), identificação do concorrente (nome completo, 
matrícula, telefone e email), além de uma defesa com 
a explicação da logo. Ao enviar o email, o candidato 
está automaticamente inscrito no concurso e receberá 
a confirmação de que sua logomarca foi recebida. O 
resultado do concurso será divulgado no site do Sindicato.

De acordo com o regulamento, a marca deve estar 
em fundo branco, ser preferencialmente desenvolvida 
em software Corel Draw ou Adobe Illustrator com tama-
nho de 800 x 600 pontos e entregue, além do arquivo ve-
torial original, também no formato jpg. Não há limitação 
de cores e elementos gráficos na logomarca.  Cada 
concorrente pode encaminhar quantas propostas de-
sejar, desde que sejam individuais.

Representação
A logomarca vencedora estará impressa em todos os 

produtos vinculados à comunicação interna e externa 
do Sindicato e tem como proposta também destacar o 
Sindicato, inclusive, em meio ao conjunto de outras enti-
dades sindicais existentes no país. 

Uma Comissão Julgadora eleita pelo CDS (Conselho 
de Delegacias Sindicais) elegerá três propostas que 
serão trabalhadas pela Assessoria de Marketing do 
Sindifisco Nacional. As propostas vencedoras serão pu-
blicadas, posteriormente, nos principais canais de co-
municação do Sindicato. Porém, caberá à Assembleia 
Nacional Extraordinária eleger a melhor opção.
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Banco de permutas do 
Sindifisco aumenta chances 

de remoção

Os Auditores-Fiscais que pretendem mudar sua 
localidade de trabalho podem contar com o 
Banco de Permutas desenvolvido pelo Sindifisco 

Nacional e disponibilizado no site. 
Nos últimos doze meses, o número de Auditores que 

optaram por registrar a intenção de mudança de lo-
calidade chegou próximo a 2.500. Desses, 101 tiveram 
sucesso no cruzamento de dados.  Desde a criação 
da ferramenta, em abril de 2009, 4.560 cadastros fo-
ram registrados.

O Banco de Permutas tem por finalidade facilitar o 
contato entre os Auditores-Fiscais de diferentes regiões 
do país que desejam sair de uma unidade para outra.  

O Auditor-Fiscal João Alberto Nogueira de Souza é 
um dos que utiliza a ferramenta e está na expectativa 
de mudar de localidade. Lotado atualmente em Floria-

nópolis (SC), o filiado pretende se mudar para Santo 
André (SP). “Acho a ferramenta muito boa, pois 

obtive um resultado bem rápido”, 

garante. O processo está em andamento e deve ser fi-
nalizado em meados de setembro, prazo solicitado por 
um dos Auditores envolvido no ciclo de permutas. 

Mais chances
Em 2011, o Sindifisco disponibilizou uma nova versão da 

ferramenta, de maneira a aumentar as chances de remo-
ção. A mudança atende à Portaria 105/2011 da Adminis-
tração, que estabelece normas permanentes para remo-
ção por permuta dos servidores integrantes da Carreira 
de Auditoria da RFB (Receita Federal do Brasil).

Agora, as permutas são circulares, ou seja, existem mais 
chances de mudança, desde que se feche um ciclo de 
intenções de permuta. Antes, as opções eram um 
para um. Agora, diversos Auditores podem estar 
incluídos em um ciclo de permuta.
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Para registrar a intenção, o Auditor 
deve estar logado no site do Sindi-
cato. Em seguida, deve localizar o 
link “Serviços” no menu da Área 
Segura, à direita da página. 1.

É necessário que, antes de mani-
festar sua intenção de permuta, o 
Auditor verifique se sua lotação 
está cadastrada corretamente - 
no menu Dados Cadastrais. 2.

Caso não esteja, é preciso clicar 
em atualizar dados cadastrais. 3.

Com todos os dados corretos, 
basta clicar em “Serviços”/”Banco 
de Permutas” seguido de “Incluir 
Intenção de Permuta”4.

Preenchido este formulário é preci-
so acessar a “Permuta Circular”, a 
fim de se verificar se alguma inten-
ção dentre as cadastradas por 
ele atendem ao requisito circular 
(Portaria 105).5.

Neste caso, aparecerá o botão 
“manifestar intenção”. Caso contrá-
rio, o Auditor verá a mensagem “Até 
o presente momento não há permu-
tas circulares contempladas”.6.

O candidato poderá incluir quantas intenções de permuta quiser e consultar permutas 
disponíveis. Importante destacar que, ao clicar sobre “manifestar intenção”, será enviado 
um email a todos os servidores envolvidos na permuta. As inscrições valem por seis meses.

10
BANCO DE PERMUTAS
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Para registrar a intenção, o Auditor 
deve estar logado no site do Sindi-
cato. Em seguida, deve localizar o 
link “Serviços” no menu da Área 
Segura, à direita da página. 1.

É necessário que, antes de mani-
festar sua intenção de permuta, o 
Auditor verifique se sua lotação 
está cadastrada corretamente - 
no menu Dados Cadastrais. 2.

Caso não esteja, é preciso clicar 
em atualizar dados cadastrais. 3.

Com todos os dados corretos, 
basta clicar em “Serviços”/”Banco 
de Permutas” seguido de “Incluir 
Intenção de Permuta”4.

Preenchido este formulário é preci-
so acessar a “Permuta Circular”, a 
fim de se verificar se alguma inten-
ção dentre as cadastradas por 
ele atendem ao requisito circular 
(Portaria 105).5.

Neste caso, aparecerá o botão 
“manifestar intenção”. Caso contrá-
rio, o Auditor verá a mensagem “Até 
o presente momento não há permu-
tas circulares contempladas”.6.

A DEN (Diretoria Executiva Nacional) reforça que os Auditores, cujo local de lo-
tação não estiver atualizado no cadastro do Sindifisco Nacional, terão que fazer 
uma atualização dos dados antes de registrar as intenções no Banco de Permuta.

11
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Sindifisco Nacional lança 
cartilha sobre Justiça Fiscal

Mostrar que a tributação precisa ser distribuí-
da de forma mais igualitária no país e lutar 
para seu aperfeiçoamento com iniciativas 

como a correção da tabela do Imposto de Renda, 
por exemplo. Esse é um dos meios apontados pelo 
Sindifisco Nacional, em uma cartilha lançada no 
início de abril, em parceria com o Dieese (Departa-
mento Intersindical de Estatística e Estudos Socioe-
conômicos).  “Apesar de ser complexa, se faz impor-
tante a discussão do sistema tributário com o intuito 
de combater as desigualdades sociais”, lembrou o 
presidente do Sindifisco Nacional, Pedro Delarue, no 
lançamento da publicação. 

A cartilha “10 Ideias para uma tributação mais justa” teve 
apoio de representantes de seis das principais centrais sin-
dicais do país (CUT - Central Única dos Trabalhadores; UGT 
- União Geral dos Trabalhadores; CGTB - Central Geral dos 
Trabalhadores do Brasil; CTB - Central dos Trabalhadores e 
Trabalhadoras do Brasil; NCST - Nova Central Sindical de Tra-
balhadores; e Força Sindical) que participaram do evento.

A edição é resultado de uma longa e profícua dis-
cussão realizada em 2012, durante seis oficinas sindicais 
nas cidades de Recife, Goiânia, Curitiba, Belo Horizon-
te, Rio de Janeiro e São Paulo. Para tornar o material 
de fácil leitura sem deixar de ser igualmente rico, em 
cada tópico há um “Você Sabia”, um pequeno tex-

Foto: Claudinei Sierra

Lançamento reuniu representantes das 
principais centrais sindicais do país
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to didático sobre o tema em questão. A 
ideia é auxiliar a sociedade na promoção 
da Justiça Fiscal, eixo estratégico para o 
bom funcionamento do Estado.

Delarue destaca que o principal obje-
tivo da cartilha é chamar a atenção de 
todos sobre quão perversa é a tributa-
ção no nosso país. “Em geral, há pouco 
interesse da sociedade em um aprofun-
damento dessa discussão. Mas, há 500 
anos, uma pequena parcela da socieda-
de pensa na tributação e faz dela uma 
ferramenta usada de maneira injusta”.

Em breve, a DEN (Diretoria Executiva Na-
cional) pretende propor a criação de um 
Projeto de Lei de iniciativa popular com a 
correção da tabela do IR e a tributação dos 
lucros. Com a correção, o Governo Federal 
deixaria de arrecadar sob essa “rubrica” 
cerca de R$ 15 bilhões. No entanto, a re-
dução da receita governamental pode ser 
totalmente sanada com outra ideia contida 
na cartilha: a tributação de lucros e dividen-
dos de empresários. Essas são apenas algu-
mas das opções apresentadas na publica-
ção, que contém 10 itens (ver Box).

Na mídia
Na ocasião do lançamento do material, 

o jornal O Estado de S. Paulo publicou uma 
matéria enfatizando que “o principal pon-
to defendido na cartilha é o de que as co-
branças incidam mais sobre aqueles com 
renda mais elevada e que, portanto, teriam 
mais condições de pagá-las”.

O Jornal do Brasil detalhou algumas 
das propostas da Cartilha e chamou a 
atenção para a sugestão de correção 
da tabela do IR (Imposto de Renda). “A 
cartilha ainda pede o aperfeiçoamento 
do sistema de tributação como a corre-
ção da tabela do Imposto de Renda de 
forma a melhorar sua progressividade, já 
que o peso maior dos tributos recai sobre 
o assalariado de menor renda, e também 
o aumento dos impostos sobre proprieda-
des da terra”, ressaltou a reportagem.

Confira 10 ideias para uma 
tributação mais justa:

 ● Aumentar a transparência sobre a 

tributação

 ● Desonerar a cesta básica

 ● Tributar os bens supérfluos e de luxo

 ● Corrigir a tabela do Imposto de Renda 

e aumentar a sua progressividade

 ● Tributar a distribuição de lucros e 

dividendos

 ● Melhorar a cobrança de impostos 

sobre herança e doações

 ● Aumentar os impostos sobre a 

propriedade da terra

 ● Tributação sobre a remessa de lucros

 ● Cobrar IPVA sobre embarcações e 

aeronaves

 ● Instituir o imposto sobre grandes 

fortunas 
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Realização:

6 E 7 DE JUNHO DE 2013

Porto Alegre - Rio Grande do Sul

II SEMINÁRIO

ADUANEIRO
INTERNACIONAL 

Acesse nosso site www.sindifisconacional.org.br
e se informe.
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Realização:

6 E 7 DE JUNHO DE 2013

Porto Alegre - Rio Grande do Sul

II SEMINÁRIO

ADUANEIRO
INTERNACIONAL 

Acesse nosso site www.sindifisconacional.org.br
e se informe.

soas jurídicas e físicas 
que tinham recebido 
rendimentos do exte-
rior, rendimentos com 
ações, e rendimen-
tos de pessoas físicas 
(profissionais liberais 
como médicos e ad-
vogados), pudessem 
utilizá-lo. 

A expectativa é 
de melhora no apli-
cativo para o ano 
de 2013, segundo 
adiantou o gerente 
de mobilidade, que 
garante que haverá 
menos ou nenhuma li-
mitação no aplicativo 
no próximo ano. “De-
pois do mês de maio, quando findarem as entregas das 
Declarações, estaremos empenhados em providenciar 
uma navegabilidade melhor e trabalhar para o fim das 
restrições. Apesar dos impedimentos citados, o aplicativo 
ficou simples e eficiente, de modo a garantir que todos 
que estivessem dentro de suas condições pudessem utili-
zá-lo com facilidade”, comemorou o gerente. 

De acordo com o secretário da RFB, Auditor-Fiscal Carlos 
Alberto Barreto, no lançamento do aplicativo, em 1º de abril, 
cerca de cinco milhões de contribuintes já estavam aptos a 
preencher a Declaração por meio de dispositivo móvel. “O 
objetivo deste ano foi alcançar os contribuintes que tinham 
declarações mais simples”, resumiu o secretário. 

Quem optou por fazer a declaração por meio de dis-
positivo móvel não teve a possibilidade de recuperar o do-
cumento entregue no ano passado. Por outro lado, o apli-
cativo permitiu o preenchimento automático de alguns 
campos. A partir da digitação do CPF, o sistema puxava o 
nome do contribuinte, por exemplo. 

No site da RFB, foi disponibilizado um passo a passo para 
auxiliar o contribuinte no preenchimento da Declaração.

RFB lança aplicativo para 
tablets e smartphones

Todos os anos, no período que compreende a entrega 
da Declaração de IRPF (Imposto de Renda da Pessoa 
Física), o contador Wolney Resende de Oliveira é pro-

curado por dezenas de amigos e parentes que buscam 
auxílio para o acerto de contas com o Leão. Mesmo atare-
fado em seus dois empregos, o contador fez a declaração 
de algumas dezenas de pessoas, este ano, utilizando o 
novo aplicativo da RFB (Receita Federal do Brasil), disponi-
bilizado para uso em tablets e smartphones.  “O aplicativo 
é rápido, interativo e autoexplicativo”, sintetizou Resende. 

O comportamento do mercado sinaliza que a RFB está 
no caminho certo. Durante o ano de 2012, a venda de 
dispositivos móveis (tanto tablets, quanto smartphones) 
cresceu consideravelmente no Brasil. Conforme pesquisas 
realizadas pela Agência Gfk Brasil (empresa especializada 
em pesquisa de mercado), de janeiro a agosto de 2012, 
o mercado brasileiro de tablets registrou crescimento de 
267% em relação ao mesmo período de 2011. 

A pesquisa aponta também um aumento de cerca de 
50% durante o último trimestre de 2012. Em relação à ven-
da de smartphones no país, o incremento chega a 55% 
em comparação com o mesmo período do ano passado. 
O levantamento afirma o que já ajuizava a Receita Federal 
do Brasil: a população deseja a mobilidade. 

O aplicativo
O m-IRPF é um projeto pioneiro da Receita Federal do 

Brasil que permitiu o preenchimento e o envio de declara-
ções originais do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) 
de 2013, utilizando dispositivos móveis (tablets e smartpho-
nes) com sistemas operacionais Android e iOS.  

A Receita Federal e o Serpro (Serviço Federal de Pro-
cessamento de Dados) dedicaram cinco meses de tra-
balho à concepção do aplicativo. Foram mobilizadas 
sete pessoas da Administração e, pelo menos, dez do 
Serpro na construção do programa. 

O gerente de projeto de mobilidade da RFB, Auditor-
-Fiscal José Carlos Fernandes Fonseca, comentou as limi-
tações do aplicativo que, este ano, não permitiu que pes-

O contador Wolney Resende 
aprovou o aplicativo da RFB, “É 

rápido, interativo e autoexplicativo”
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Há 33 anos, o período de en-
trega da Declaração de Imposto 
de Renda da Pessoa Física oca-
sionava um corre-corre em toda 
a sociedade. O Banco do Brasil e 
a Caixa Econômica Federal eram 
aliados da RFB (Receita Federal do 
Brasil) na entrega e recebimento 
dos formulários. 

As filas eram enormes. Como 
tudo era manual, havia muitos er-
ros e o trabalho desse tempo em 
nada se compara com os atuais, 
conforme lembra o coordenador 
nacional de IRPF, Auditor-Fiscal Jo-
aquim Adir . 

“Em 1990, a Receita Federal do 
Brasil criou a declaração por meio 
eletrônico, aquela que o contri-
buinte entregava à Administração 
salva em disquete, dispositivo que 
era disponibilizado pela própria 
Receita. O ano de 1991 foi o pri-
meiro  com essa modalidade de 
entrega, quando inclusive também 
eram montados os famosos ‘drive-
-throughs’ para facilitar o acesso 
do contribuinte à Receita”, relem-
bra Joaquim Adir. 

Foi, portanto, na década de 90, 
que os contribuintes começaram 
a dizer adeus às longas filas da 
Receita Federal. Seis anos depois, 
outro avanço importante – surge 

a declaração com entrega pela 
internet. O marco mudou a reali-
dade dos contribuintes, que não 
precisavam mais sair de casa ou 
do trabalho para entregar suas De-
clarações. Foi quando se criou o 
Receitanet, programa de transmis-
são da Declaração. 

“É importante destacar que a 
Receita tinha um trabalho muito 
grande para um ‘pequeno’ núme-
ro de contribuintes. Hoje, a realida-
de é de um universo muito grande 
de contribuintes que são recepcio-
nados por uma agilidade também 
muito grande, ao ponto de afirmar 
que ao término das entregas, pra-
ticamente, todas as declarações 
estão processadas. Só não temos 
100% do trabalho processado por-
que o contribuinte deixa para fazer 
sua declaração no último dia”, in-
forma Joaquim Adir. 

De 1997 a 2000, a Receita Fede-
ral se dedicou a melhorar o Recei-
tanet, melhorando a capacidade 
de processamento das informa-
ções até acabar com a entrega de 
formulários, em 2002. Atualmente, 
a evolução do programa faz todas 
as análises para apontar se o con-
tribuinte está inserindo algum dado 
incorreto em sua declaração. Por 
isso, o número de declarações en-

Retrospectiva
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tregues com erros é muito reduzi-
do. O que há são Declarações em 
que o cidadão deixa de prestar in-
formações, segundo Joaquim Adir.

Na mesma linha que o coorde-
nador do IRPF e dos dados apre-
sentados pela agência Gfk Brasil, 
o vice-presidente do Google, Hugo 
Barra, acredita que o ano de 2013 
é o começo do fim dos tradicionais 
computadores. Em entrevista à re-
vista Veja, de 24 de abril, Barra fa-
lou sobre a queda do total de ven-
das de PCs no mundo, que cai em 
ritmo de quase 15% ao ano. 

 “Há seis bilhões de smartpho-
nes e tablets conectados à web. 
Comparativamente, são menos 
3 três bilhões de PCs ligados à in-
ternet... Por serem mais baratos e 
por oferecerem experiência digi-
tal aprimorada, dispositivos móveis 
tornaram-se a porta de entrada 
para o universo virtual... Nossa ex-
pectativa é que até o fim deste 
ano os smartphones e os tablets ul-
trapassem os desktops em número 
de acesso ao site do Google. Esse 
é, por sinal, o site mais acessado 
da internet”, explanou Hugo Barra. 

Em suma, a Receita Federal do 
Brasil acertou em cheio na cria-
ção do m-IRPF.

Só não temos 
100% do trabalho 

processado porque 
o contribuinte 

deixa para fazer 
sua declaração no 

último dia

Joaquim Adir Figueiredo,
Auditor-Fiscal

17
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Jurídico consegue 
decisão favorável 
em casos relevantes

Os meses de março e abril trouxeram resultados favoráveis aos filiados 
do Sindifisco Nacional no que diz respeito a ações em tramitação 
na Justiça. Um deles diz respeito à dedução de despesas com edu-

cação no IRPF (Imposto de Renda Pessoa Física).
O Tribunal Regional Federal da 3ª Região concedeu tutela antecipada 

em decisão ordinária patrocinada por escritório contratado pela DEN (Di-
retoria Executiva Nacional) para o fim do limite de dedução desses gastos 
para a Classe.  

O assunto foi tema de reunião entre representantes do Sindicato e o 
subsecretário de Arrecadação e Atendimento, Auditor-Fiscal Carlos Ro-
berto Occaso, no dia 9 de abril. 

Na oportunidade, o presidente do Sindifisco, Pedro Delarue; o diretor de 
Assuntos Jurídicos do Sindicato, Wagner Vaz; e o secretário-geral, Ayrton 
Bastos, receberam do subsecretário a confirmação de que “a Administra-
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ção reconhece a liminar e a cum-
prirá logo que a Assessoria Jurídica 
(do órgão) confirme a sua executo-
riedade”.

O ajuste, adiantou Occaso, seria 
feito de ofício, de maneira a permi-
tir que os Auditores recebam a di-
ferença decorrente da dedução in-
tegral das despesas com instrução. 
Logo após a decisão favorável da 
Justiça, o Sindicato orientou os filia-
dos a fazerem a declaração nor-
malmente (incluindo a totalidade 
de gastos com educação) e aguar-
darem as medidas a serem adota-
das pela Administração.

Representatividade
Resultado favorável também foi 

obtido pela Diretoria de Assuntos 
Jurídicos em outra decisão rele-
vante para os filiados. Trata-se da 
determinação do TST (Tribunal Su-
perior do Trabalho) de anular o 
registro civil do Sindireceita (Sin-
dicato dos Analistas Tributários da 
Receita Federal do Brasil) median-
te ação da Diretoria de Assuntos 
Jurídicos do Sindifisco na 1ª Vara 
da Justiça do Trabalho em Brasí-
lia em 2010. A entidade buscava 
acrescentar à sua representação 
os Auditores-Fiscais. 

À época, o Sindifisco Nacional 
defendeu que com a mudança da 
nomenclatura da entidade, que 
se intitulava Sindicato Nacional 
dos Analistas Tributários da Recei-
ta Federal do Brasil e, depois de 
alteração estatutária, passou a se 
autodenominar Sindicato Nacional 
da Carreira de Auditoria da Recei-
ta Federal do Brasil, foi criada uma 

situação equivocada de represen-
tações das categorias.

A Justiça reconheceu que a al-
teração do nome do reclamado 
invadiu o âmbito de representati-
vidade do Sindifisco Nacional, en-
tidade legítima representante dos 
Auditores-Fiscais da RFB (Receita 
Federal do Brasil), violando, com 
isso, o princípio constitucional da 
unicidade sindical.

O Sindireceita alegou que a alte-
ração foi realizada em conformida-
de com os preceitos legais. No en-
tanto, no Judiciário, desde o início 
da ação, as decisões sempre foram 
favoráveis ao Sindifisco Nacional.

Foi assim na 1ª Vara da Justiça do 
Trabalho, quando o juiz Mauro San-
tos de Oliveira Góes julgou favorá-
vel a ação de autoria do Sindifisco, 
com entendimento de que “à uti-
lização da denominação ‘Carreira 
de Auditoria’ usada pelo reclama-
do [Sindireceita], tem-se que pos-
sui grande e indiscutível potencial 
de causar confusão sobre o âmbi-
to da representatividade, porque 
sugere abrangência indevida dos 
auditores representados por outro 
ente sindical [Sindifisco]. Por conta 
disso, é flagrante a necessidade do 
cancelamento da alteração impri-
mida [...]”.

O Sindireceita entrou com um 
recurso de revista da ação, que 
não foi admitido pelo TRT (Tribunal 
Regional do Trabalho). Por esta ra-
zão, ingressou com agravo de ins-
trumento para tentar fazer com que 
o recurso fosse analisado pelo TST 
(Tribunal Superior do Trabalho), que 
não reconheceu o agravo instru-
mental, considerando-o “manifes-
tadamente inadmissível”.



"Para reduzir as 
desigualdades sociais...".

10 Ideias para uma 
Tributação mais Justa 

Cartilha

Acesse nosso site
www.sindi�sconacional.org.br 
informe-se  e acesse o material 
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Auditores de São Paulo, Floria-
nópolis (SC), Recife (PE), São 
José do Rio Preto (SP), Araça-

tuba (SP), Marília (SP) e Salvador (BA) 
receberam, em março e abril, a visi-
ta de advogados e diretores do Sin-
difisco Nacional durante mais uma 
edição do projeto Jurídico Atuante. 

O esclarecimento de dúvidas 
acerca das ações relativas aos 

28,86%, aos 3,17%, à conversão 
da licença prêmio em pecúnia e 
demais ações judiciais a favor da 
Classe nortearam o debate e pos-
sibilitaram maior interação do Sin-
dicato com os filiados. 

Em abril, o assunto que ganhou 
destaque foi a ação do PCCS (Pla-
no de Carreira, Cargos e Salários), 
de responsabilidade do advogado 

DEN retoma cronograma 
de visitas do projeto 
Jurídico Atuante

Darlan Barroso. Sobre o tema, têm 
sido explicadas à Classe as estra-
tégias utilizadas no intuito de ame-
nizar os prejuízos advindos da con-
denação em custas processuais e 
multa e indenização por litigância 
de má-fé, além das soluções para 
evitar a condenação nos proces-
sos que não têm sentença ou que 
estão em fase de recurso, por meio 

Em Araçatuba representantes do Jurídico 
esclareceram dúvidas dos filiados
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de audiências com o desembargador relator do TRT 
(Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região) com re-
presentantes da AGU (Advocacia Geral da União). 

Na avaliação do diretor-adjunto de Assuntos Jurídi-
cos da DEN (Diretoria Executiva Nacional), Luiz Henrique 
Behrens, a participação dos Auditores-Fiscais em todas as 
visitas comprova o quanto o programa tem sido exitoso. 

“A participação tem sido significativa em todos os lu-
gares. Para nós (Diretoria) tem sido excelente o contato 
com a base, é mais fácil esclarecer a dúvida de um 
filiado quando estamos frente a frente. E é importante 
destacar que o trabalho da Diretoria também sai muito 
enriquecido desses encontros”, afirmou Luiz Henrique. 

Histórico
O programa existe há três anos e já passou por mais 

de 50 localidades. Para a DEN (Diretoria Executiva Na-
cional), o Jurídico Atuante não só atende aos filiados, 

como colabora para o aperfeiçoamento do próprio 
Departamento Jurídico, pois, por onde passa, recebe 
sugestões e críticas que são registradas e trabalhadas.

Além das visitas in loco, os Auditores também po-
dem acompanhar as ações geridas pela Diretoria de 
Assuntos Jurídicos e escritórios terceirizados através 
de vários canais de comunicação, como o Global 
Office, boletins jurídicos, telefones e site. 

O Global Office traz as informações atualizadas 
de todas as ações ajuizadas pelo Sindifisco Nacional. 
Para acessá-lo, é necessário estar logado ao site, cli-
car em espaço das Diretorias/Jurídico. Mesmo com 
quadro de funcionários enxuto frente às demandas e 
orçamento restrito, a ideia é levar o Jurídico Atuante 
ao maior número de localidades.

A DEN entende que o projeto é importante para a 
Classe e as localidades que ainda não receberam a visi-
ta do Departamento devem solicitar agendamento por 
meio do juridico@sindifisconacional.org.br. As unidades 
são atendidas por ordem de chegada das solicitações. 
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Araçatuba (SP) é uma das cidades que 
receberam a visita do Jurídico
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Nacional de
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Unafisco Saúde 20 anos. 
Quem conhece faz parte.

Entenda a Promoção

15%

20%

Associar-se ao
Unafisco Saúde Soft

Você contará com
20% de desconto
nos próximos 12 meses

Após 12 meses,você
terá um desconto
de 15% por mais 6 meses

+
Promoção Unafisco Saúde Soft*

Para que você e sua família possam
comemorar nossos vinte anos com muita saúde

e muitos anos de vida.

à promoção Unafisco Saúde Soft 20+20
O Unafisco Saúde estendeu o prazo de adesão 

Auditor-Fical, estendemos o prazo de adesão à campanha Unafisco Saúde Soft 20+20 
para que você e sua família possam entrar para a família Unafisco Saúde e usufruir de 
todos os diferenciais de um plano de saúde que é incomparável:

Ampla rede credenciada, incluindo hospitais e prestadores 
da rede UNIMED,

Atendimento facilitado através do Fale Conosco, que com-
provadamente soluciona adversidades em menos de 24h, 

Não perca mais essa oportunidade de fazer parte de um 
plano de saúde personalizado e diferenciado, criado para 
atender você e sua família.

Participação nas decisões do plano. Aqui, você não é mais um 
número, mas é parte ativa em todas as mudanças do plano.

Aqui nosso maior patrimônio é a sua vida.

Em nosso site (www.unafiscosaude.org.br),
você encontra maiores informações sobre a 
Promoção Unafisco Saúde Soft 20+20 e sua 
validade.

Não deixe de acessar e se informar.

Soft
* Promoção válida para novas adesões


