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Cadastral
Campanha de Atualização

O Sindifisco Nacional sempre conectado com você!

Acesse nosso site e faça a 
atualização dos seus dados 
entre os dias 01/07 a 20/08.

1

Você receberá um e-mail com 
seu número de participação 

no sorteio.

2

O sorteio será realizado no dia 
27/08 no Sindifisco e transmitido 
pela web. A lista dos sorteados 

será publicada no site.

3

Acesse nosso site: 
www.sindifisconacional.org.br, 
atualize seus dados e concorra.

Veja como Participar

Faça sua Atualização Cadastral em 
nosso site entre os dias 01 de julho 
a 20 de agosto e concorra a Ipads!

PARTICIPE E CONCORRA A

iPADS
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EDITORIAL

Solidariedade e 
consciência social

Na semana do dia 21 de maio, que iniciou a Campa-
nha do Imposto Justo, os Auditores-Fiscais deixaram os 
limites de suas repartições e lares para apresentarem a 
toda a sociedade uma proposta que pode trazer mais 
Justiça Fiscal e melhorar a distribuição de renda. 

Nesta edição, o Integração faz 
uma revista voltada exclusiva-
mente para o lançamento da 
campanha. Os textos explicam 
com mais detalhes o espírito que 
guiou o começo dessa empreita-
da na busca do endosso de 1,5 
milhão de cidadãos para incluir 
na pauta do Congresso Nacio-
nal a proposta de alteração no IR 
(Imposto de Renda). 

É importante ressaltar, como fez 
o deputado Chico Alencar (PSOL/
RJ) e tantos outros parlamentares 
na cerimônia de apresentação da 
campanha na Câmara dos Depu-
tados, que essa iniciativa destaca 
uma face diferente do Auditor-Fis-
cal para a sociedade brasileira: a 
de uma categoria com consciên-
cia social e que não se resume na 
busca de melhora particular ou 
simples conquistas corporativistas. 

A semana, no entanto, não foi marcada somente 
pelo lançamento do Imposto Justo. Naqueles mesmos 
dias os Auditores-Fiscais ultrapassavam a retórica e 
davam prova inequívoca do espírito solidário que em-
basa as atitudes da Classe.  Com o mesmo espírito, 
mais de cem Auditores-Fiscais estiveram no Congresso 
Nacional, nos dias 21 e 22, coordenados pela diretoria 
de Assuntos Parlamentares trabalhando pela inclusão 
da PEC (Proposta de Emenda Constitucional) 555/06 

na pauta do Plenário da Câmara e pela aprovação 
do PL (Projeto de Lei) 4264/12, que dispõe sobre a cria-
ção da indenização de fronteira. 

O grupo, notadamente, composto por aposenta-
dos percorreu os mais de 500 gabinetes de deputa-

dos e lideranças da Câmara para 
defender a PEC 555/06 e a propo-
sição sobre a indenização de fron-
teira. Vale ressaltar, porém, que 
fatia majoritária desses Auditores 
não serão sequer afetados pela 
aprovação da indenização de 
fronteira, em virtude da aposen-
tadoria. Mas, solidários à realida-
de daqueles lotados em regiões 
fronteiriças(muitos expostos a risco 
de vida permanente e outros tan-
tos trabalhando em lugares inós-
pitos), esses aposentados lutaram 
com empenho pela indenização 
dessa parcela da Classe. 

Atos como esse engrandecem 
o espírito de família que norteia a 
relação dos Auditores-Fiscais da 
RFB (Receita Federal do Brasil) e 
demonstram a histórica unidade 
da Classe. É esse sentimento que, 

agora, busca a categoria para levar o projeto do Im-
posto Justo às assinaturas necessárias a fim de que o 
PL proposto possa ser protocolado com a força e a 
chancela do povo brasileiro. É claro que ninguém es-
pera que essa jornada seja fácil, mas ela é certamen-
te atingível. Por isso, é hora de começar de dentro: 
você Auditor-Fiscal já registrou sua assinatura em prol 
de mais Justiça Fiscal?

Boa leitura!!!

Essa iniciativa 
destaca uma 

face diferente do 
Auditor-Fiscal para a 
sociedade brasileira: 
a de uma categoria 

com consciência 
social
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Lançamento da campanha tem ampla 
divulgação

Como o “Imposto Justo” vai mudar o Brasil

Consciência social do Sindifisco é 
ressaltada
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ENTENDA O  IMPOSTO JUSTO 

Como o “Imposto Justo” 
vai mudar o Brasil

O projeto de iniciativa popular do Sindifisco Na-
cional (Sindicato Nacional dos Auditores-Fiscais 
da Receita Federal do Brasil), lançado dia 21 de 

maio, na Câmara dos Deputados, vai trazer uma revo-
lução na vida dos brasileiros tão logo seja sancionado. 

Os pontos principais da matéria, concentrada na 
correção da tabela de IRPF (Imposto de Renda da Pes-
soa Física) e na retomada da tributação sobre lucros e 
dividendos de empresas e acionistas, têm como pro-
pósito aliviar a pressão tributária sobre os mais pobres e 
criar um ciclo virtuoso de aquecimento da economia.

No caso da tabeIa, a proposta pretende acabar 

com a defasagem, que hoje está em mais de 50%. A 
metodologia propõe que a tabela seja corrigida em 
5% sobre os valores atuais mais a média do rendimento 
mensal das pessoas com dez anos ou idade superior, 
instituído pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística) na PNAD (Pesquisa Nacional por Amostra 
de Domicílios) ao longo de dez anos contados a par-
tir de 2015. Após esse prazo, o ajuste será automático 
pela média de reajuste salarial do trabalhador brasilei-
ro, sempre corrigida pela pesquisa. 

Na prática, a correção permitirá que uma maior 
parte dos trabalhadores atrelados às faixas mais bai-

WWW.SINDIFISCONACIONAL.ORG.BR/IMPOSTOJUSTO

EDIÇÃO ESPECIAL
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xas de renda seja isenta da contri-
buição ao Fisco, o que diminuirá a 
desigualdade do cidadão e melho-
rará a qualidade de vida dos me-
nos favorecidos.

A proposta também prevê a taxa-
ção de ganhos advindos de lucros 
e dividendos. A nova configuração 
estipula isenção de IR (Imposto de 
Renda) para quem ganha até 5 mil/
mês a título de lucros/dividendos. 
Já para quem recebe a partir desse 
montante e até R$ 10 mil por mês, vai 
pagar 5% sobre o que ultrapassar a 
faixa de isenção.

Outras duas faixas de contribuintes 
que se enquadram neste segmento 
estão no projeto. Os que ganham 
entre R$ 10 mil de R$ 20 mil mensais 
serão tributados em 10% para os va-
lores nessa faixa. Por fim, para valores 
que ultrapassarem R$ 20 mil mensais 
o desconto de IR será de 15%.

Na área de habitação, a campanha do Imposto Jus-
to prevê mais novidades que beneficiarão a sociedade 
em geral. A volta da dedução de valores pagos a título 
de aluguel residencial e de juros relativos a financiamen-
tos pelo SFH (Sistema Financeiro Habitacional) na base 
de cálculo do Imposto de Renda é uma das medidas.

A atualização do valor do custo de aquisição de imó-
veis constantes da relação de bens e direitos da Decla-
ração de Ajuste Anual pelo IPCA (Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor Amplo) é outra mudança que 
visa a beneficiar o país. O texto do PL do Imposto Justo 
defende que esse valor seja corrigido anualmente – de 
acordo com o índice oficial de inflação – de maneira 
que, ao vender um imóvel, o contribuinte pague os 15% 
de Imposto de Renda, previstos pelo atual regime, em 
cima de um valor já atualizado do bem.

Com essa mudança, o Sindifisco 
Nacional estima que a redistribui-
ção de renda seja de R$ 180 bilhões 
em uma década, o que beneficiará 
todos os setores da economia.

Mais benefícios
O aumento do limite do valor dedu-

tível com educação; a dedução de 
valores pagos a título de aluguel e de 
juros do SFH (Sistema Financeiro Habi-
tacional) e correção pelo IPCA (Índice 
de Preços do Consumidor Amplo) do 
valor declarado de bem imóvel são 
outras alterações previstas pelo Impos-
to Justo para o IRPF que trarão mais jus-
tiça fiscal a todos os brasileiros.

No que diz respeito à educação, 
o projeto muda a correção do li-
mite de dedução das despesas do 

WWW.SINDIFISCONACIONAL.ORG.BR/IMPOSTOJUSTO
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contribuinte com educação. Hoje, 
a declaração do IRPF limita os gas-
tos passíveis de dedução em ape-
nas R$ 3.230,46 – valor notadamen-
te inferior aos realmente aplicados 
pela maioria dos brasileiros com 
despesas anuais de instrução pró-
pria e de dependentes.

Para o Sindifisco, o valor a ser 
restituído pelo Governo com gas-
tos no segmento deveria equiva-
ler, pelo menos, ao montante que 
o próprio Estado diz gastar com o 
aluno da rede pública. Por esse 
motivo, o projeto prevê que o li-
mite de dedução com gastos em 
educação fique em torno de R$ 12 
mil. Com a aprovação do Projeto, 
esse seria o novo teto para decla-
ração de gastos com educação 
para que o valor possa ser ressar-
cido ao contribuinte.

Outras mudanças
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Algumas das medidas sugeridas pelo Projeto de Lei 
“Imposto Justo” para promover a justiça fiscal resga-
tam o compromisso de normas legislativas substituí-
das para atender interesses diversos ou que simples-
mente deixaram de ser praticadas. Confira!

Dedução de lucros e dividendos
Há dezoito anos, a Lei 9.250 isentou os empresários do pa-
gamento de Imposto de Renda sobre valores frutos da 
distribuição de lucros. Com essa mudança, um empre-
sário que hoje recebe R$ 1 milhão por mês como fruto 
de distribuição de lucros não paga nada a título de IR 
(Imposto de Renda), enquanto que um cidadão que ga-
nha mais de R$ 1710,78 por mês já é contribuinte do Fisco. 

WWW.SINDIFISCONACIONAL.ORG.BR/IMPOSTOJUSTO
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Anteriormente a esse período, todas as quantias oriun-
das de lucros e dividendos distribuídos eram tributadas 
à alíquota de 15%. O Sindifisco Nacional escalona essa 
cobrança para preservar o pequeno empresário e cria 
três faixas de incidência do IR.

Deduções de alugueis e juros da casa própria
A Lei 1.493/76 permitia abater da renda bruta as despe-
sas com alugueis até um determinado limite. A norma 
vigorou até 1989. A volta da dedução de valores pagos 
a título de aluguel residencial na base de cálculo do 
Imposto de Renda é uma das medidas sugeridas pelo 
PL “Imposto Justo”.

Os atores envolvidos

Trabalhador

Investidores

Governo

Empresariado

O que muda para o Brasil e para os brasileiros 
a partir da aprovação do PL de iniciativa popu-
lar “Imposto Justo”:

Passa a ter uma maior parcela de seu sa-
lário isenta da contribuição do Imposto de 
Renda e, consequentemente, terá ganho 

de poder de compra e melhor qualidade de vida. 

Quem recebe até R$ 60 mil por ano como 
parte de distribuição de lucros ficará isento. A 
partir desse valor haverá cobrança de acor-

do com a quantia, com alíquota máxima de 15%. 
Para cerca de 80% do empresariado, o custo da nova 
taxação não ultrapassa R$ 250 por mês. No topo desse 
grupo, estão aqueles que recebem R$ 10 mil mensais 
na forma de lucro. Essa parcela do empresariado con-
tribuirá com os R$ 250 mensais citados anteriormente. 

Assim como os empresários, os acionistas 
com direito a dividendos também se sub-
meterão a faixas escalonadas de cobrança 

do IR, sendo 15% a alíquota máxima e R$ 60 mil o limi-
te de isenção. A tendência é que a transferência de 
renda provocada pelas mudanças propostas pelo 
Imposto Justo resultem no ganho de lucratividade e 
no, consequente, incremento do repasse de dividen-
dos e distribuição de lucros.

O impacto das mudanças será praticamente 
nulo de imediato, uma vez que a taxação de 
lucros e dividendos deve compensar inteira-

mente a queda de arrecadação provocada pela cor-
reção da tabela e criação dos novos itens dedutíveis. 
Dados preliminares do Sindifisco Nacional apontam 
que o Estado perderá, no prazo de dez anos, em tor-
no de R$ 160 bilhões com a correção da tabela do 
IR, a implementação do novo limite de dedução e as 
novas despesas passíveis de dedução. Em contrapar-
tida, o retorno com a arrecadação advinda da taxa-
ção de lucros e dividendos chegará a R$ 180 bilhões 
no mesmo período.

Corrigindo equívocos
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Sindifisco lança campanha 
por um Brasil mais justo

O Sindifisco Nacional (Sindi-
cato Nacional dos Audito-
res-Fiscais da Receita Fede-

ral do Brasil) lançou no dia 21/5, no 
auditório Nereu Ramos, na Câmara 
dos Deputados, em Brasília (DF), a 
campanha “Imposto Justo. Assine 
para mudar!”. 

O objetivo é criar um novo mo-
delo de tributação que gere justi-
ça social e impulsione a economia 
do país a partir de alterações no IR 
(Imposto de Renda). Para isso, estão 
sendo recolhidas assinaturas para 
um projeto de iniciativa popular 
que propõe a redução progressiva 

WWW.SINDIFISCONACIONAL.ORG.BR/IMPOSTOJUSTO
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da defasagem da tabela do IR e a 
instituição da tributação de lucros e 
dividendos de empresas. 

Ao lançar a campanha e apre-
sentar as ferramentas de divulga-
ção, o presidente do Sindifisco Na-
cional, Pedro Delarue, disse que em 
iniciativas como essa (assim como 

Fotos: Cristiano Eduardo
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foi com a lei da Ficha Limpa), é fundamental a mobili-
zação de todos. “Precisamos que cada um se torne um 
multiplicador, fale com seus amigos, com os parentes, 
para formar uma corrente para que o vídeo seja aces-
sado no YouTube e tenhamos uma verdadeira corrente 
de acessos, visualizações e de assinaturas, pois só assim 
a sociedade vai perceber o quanto poderia ser diferen-
te a tributação do Imposto de Renda no país”. 

Delarue ressaltou que é preciso destacar que essa 
não é uma campanha do Sindifisco Nacional, mas de 
todos os brasileiros, sobretudo, dos trabalhadores – to-
dos serão contemplados com a correção permanente 
da tabela do IR. Essa será uma conquista da sociedade.

Porque o imposto é injusto?
De acordo com dados do Sindicato, no Brasil, há uma 

grande defasagem acumulada no que diz respeito à cor-
reção da tabela do IR em comparação com a inflação 
medida pelo IPCA (Índice Nacional de Preços ao Con-
sumidor Amplo). Para se ter uma ideia, em 1996, quem 
ganhava nove salários mínimos não era contribuinte do 
IR e o empresário era tributado em seus lucros e dividen-
dos em 15%. A partir de 1996, a tabela do IR deixou de ser 

WWW.SINDIFISCONACIONAL.ORG.BR/IMPOSTOJUSTO
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corrigida e os lucros e dividendos passaram a ser isentos.
 “Sabemos que teremos um grande embate pela fren-

te ao dizer que é preciso tributar os ricos. Ainda vivemos 
na época em que somente a plebe paga imposto, a no-
breza não”, explicou Delarue.

Repercussão
Diversos deputados participaram do lançamento, e, du-

rante a solenidade, os discursos foram de elogio à verve de 
justiça social que o projeto tem. Os parlamentares também 
ressaltaram o acerto e a lucidez da entidade na apresen-
tação da proposta. “Se vocês (Auditores) que cobram os 
impostos, acham que eles são injustos, imagina quem os 
paga”, resumiu o deputado Arnaldo Faria de Sá (PTB/SP).

O deputado Chico Alencar (PSOL/RJ) ressaltou que 
normalmente, os sindicatos, por sua natureza, só pen-
sam em sua corporação e reivindicações de classe e 
categoria, mas o Sindifisco foi além. “O Sindifisco Nacio-
nal é um sindicato cidadão, que pensa o país”, disse. 

Para o representante da CUT Nacional, Edson Cam-
pos, não é possível crescimento sem distribuição de 
renda. “O maior mérito dessa iniciativa é abrir uma dis-
cussão sobre o tema no país”, disse. 

9
LANÇAMENTO
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“Quando o Sindifisco toma essa 
iniciativa de batalhar por um siste-
ma tributário justo, está exercendo 
um papel denunciante da situa-
ção que vivemos hoje no país”, dis-
se o deputado João Dado (PDT/SP). 

Também acompanharam o lan-
çamento os deputados Vicente 
Cândido (PT/SP), Ricardo Berzoini 
(PT/SP), Esperidião Amin (PP/SC), 
Onofre Santo Agostini (PSD/SC), An-
tônio Brito (PTB/BA), Amauri Teixei-
ra (PT/BA), Assis Melo (PCdoB/RS), 
Décio Lima (PT/SC), que é também 
presidente da CCJ (Comissão de 
Constituição e Justiça), César Col-
nago (PSDB/ES), Márcio Macêdo 
(PT/SE), Dr. Grilo (PSL/MG), Paulo 
Rubem Santiago (PDT/PE), Arnaldo 
Faria de Sá (PTB/SP) e Luiz Alberto 
(PT/BA). Todos discursaram em de-
fesa da campanha e em apoio ao 
Sindicato na empreitada.

Além dos parlamentares, estive-
ram presentes no evento, represen-
tantes do Dieese (Departamento 
Intersindical de Estatística e Estudos 
Socioeconômicos), da CUT (Cen-
tral Única dos Trabalhadores), do 
Mosap (Movimento dos Servidores 
Públicos, Aposentados e Pensionis-
tas), da Auditar (União dos Audito-
res Federais de Controle Externo), 
do Sinait (Sindicato Nacional dos 
Auditores Fiscais do Trabalho), do 
Anffa Sindical (Sindicato Nacional 
dos Fiscais Federais Agropecuá-
rios), da CGTB (Central Geral dos 
Trabalhadores do Brasil), do Fona-
cate (Fórum Nacional Permanente 
de Carreiras Típicas de Estado) e 
do SindPFA (Sindicato Nacional dos 
Peritos Federais Agrários).

10
LANÇAMENTO
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Entidades declaram apoio 
ao PL “Imposto Justo”
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Intitulado pela presidente do Sinait (Sindicato Nacional dos Au-
ditores-Fiscais do Trabalho), Rosângela Rassy, de ‘projeto de resga-

te da cidadania e do trabalhador brasileiro’, a iniciativa é vista pela 
sindicalista como uma demonstração de que as entidades sindicais de servidores 

públicos não vivem apenas voltadas para as questões corporativistas. “Temos o privilégio de ter 
uma visão muito ampla da realidade do país. E os Auditores, com essa gama de conhecimento, 
vêm contribuir para o desenvolvimento do país. Contem com a adesão do Sinait”, completa.

O assessor da presidência da CUT (Central Única dos Trabalha-
dores), Edson Campos, elogiou a proposta e ressaltou que o mérito 

é não só tentar diminuir os impostos, mas abrir discussão sobre todo o 
sistema tributário brasileiro que incide sobre o bolso do trabalhador. “Será uma dis-

cussão extremamente difícil, até porque os setores mais conservadores estão aí. Apesar disso, 
quero dizer que em qualquer iniciativa que estiver associada a maior justiça e redistribuição de 
renda, a CUT estará junto. E, por isso, apoiamos essa campanha”.

Rosângela Rassy

Edson Campos

Presidente do Sinait

Assessor da Presidência da CUT

Entre as dezenas de pessoas que prestigiaram o lançamento da campanha “Im-
posto Justo”, no dia 21 de maio, na Câmara dos Deputados, entidades e represen-
tantes de órgãos prestaram total apoio à iniciativa do Sindifisco Nacional. Confira 

a opinião dos participantes:
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O presidente do Mosap (Movimento dos Servidores Públicos, 
Aposentados e Pensionistas), Edson Haubert, conclamou a socie-

dade para apoiar a iniciativa. “As grandes fortunas, os grandes pro-
prietários e empresários muitas vezes não pagam [impostos] e nós temos de pagar. 

Temos essa obrigação? Sim, mas há de se fazer uma revisão no sistema, e essa ideia [Imposto 
Justo] vem em boa hora. O Mosap estará engajado desde já nessa luta e fará o que for possível 
para buscar outras entidades parceiras”, destacou. 

Edson Haubert
Presidente do Mosap

O projeto de Lei de iniciativa popular idealizado pelo Sindifisco Na-
cional também recebeu apoio do Fonacate (Fórum Nacional Perma-

nente de Carreiras Típicas de Estado). O presidente da entidade, Roberto 
Kupski, reiterou que as carreiras típicas de Estado estão a par dos problemas do país e 

têm interesse em contribuir para o bom andamento das políticas públicas. “Desejamos sucesso a essa 
nova ideia e nos comprometemos, junto com o Sindifisco, a fazer do ‘Imposto Justo’ uma realidade”.

Roberto Kupski
Presidente do Fonacate

WWW.SINDIFISCONACIONAL.ORG.BR/IMPOSTOJUSTO
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O Dieese (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos 
Socioeconômicos), na figura do presidente do Departamento, Antô-

nio de Souza, também garantiu apoio à iniciativa do Sindicato. Souza alertou que 
o “Imposto Justo” é um desafio muito grande, mas que conseguir sensibilizar as pessoas no 
sentido de mudar é o começo. “Brilhante ideia do Sindifisco Nacional, que pode contar com 
a ajuda do Dieese e, acredito, de todos os sindicatos do país”, explanou.

Antônio de Souza
Presidente do Dieese
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Jurídico Atuante
Comunicação, integração

 e transparência
     

       das ações do
Sindifisco.

Acesse nosso site
www.sindifisconacional.org.br

e fique por dentro das
ações do projeto
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Parlamentares ressaltam 
consciência social do 
Sindicato

O lançamento da campanha do Imposto Justo é 
uma demonstração inequívoca de que o traba-
lho do Sindifisco Nacional vai além da defesa 

de seus associados.
A maturidade social da entidade ficou evidente no 

dia 21 de maio, quando o presidente do Sindicato, Pe-
dro Delarue, apresentou a autoridades, especialistas 
e parlamentares o vídeo explicativo sobre o projeto 
de Lei de iniciativa popular, que prevê, entre outros 
pontos, a atualização da tabela do imposto de renda 
como forma de corrigir as injustiças fiscais cometidas 
contra os menos favorecidos; e sobre a PEC (Proposta 
de Emenda à Constituição) que trata da instituição 
de pagamento de imposto para todos os veículos au-
tomotores, inclusive, aeronaves e embarcações.

Dezenas de parlamentares prestigiaram a cerimô-
nia de lançamento da iniciativa, ocorrido no auditório 
Nereu Ramos, na Câmara dos Deputados, e, em seus 
discursos, reconheceram o protagonismo social assu-
mido pela entidade. “Os sindicatos, por sua natureza, 
só pensam em sua corporação e reivindicações de 
classe e categoria, mas o Sindifisco foi além“, resumiu o 
deputado Chico Alencar (PSOL/RJ). 

Convencido de que as iniciativas do Sindicato são 
justas, o deputado Paulo Rubem Santiago (PDT/PE) 
criou um cordel cujo título é “Pela justiça fiscal” e o re-
citou durante o evento (leia a íntegra na página 17). 
Confira a opinião de alguns parlamentares que estive-
ram no lançamento da campanha.

Vicente Cândido 
(PT/SP) – A iniciativa cer-
tamente terá o apoio da 
sociedade, dos trabalha-
dores, da classe média, da 
juventude, das universida-
des. É uma proposta justa, 
até mesmo para aqueles 
que, no cálculo, pagarão 
um pouco mais de impos-
to, ou seja, os empresários. 
As mudanças propostas trarão mais disponibi-
lidade de renda dos trabalhadores para mais consu-
mo, e o empresário também será beneficiado. Aquele 
que tiver visão mais ampla, de Estado consolidado, 
com uma classe média sólida e visão de justiça social 
apoiará este projeto. Eu creio ainda que dificilmente 
vamos ter adversários, inimigos nesse projeto, e o Con-
gresso Nacional saberá responder a esse clamor.

Chico Alencar (PSOL 
/ RJ) – A iniciativa do Sin-
difisco Nacional vai além 
dos interesses dos associa-
dos ao Sindicato. Trata-se 
de uma iniciativa cida-
dã, que busca algo que 
o país já precisa há muito 
tempo – justiça social. E o 
Sindicato quer fazer isso 
através do caminho legal, 
constitucional, por meio 
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de uma emenda constitucional que  faça com que to-
dos os veículos automotores, inclusive embarcações e 
aviões particulares de luxo, paguem IPVA. Isso é abso-
lutamente justo e contra um privilégio inaceitável.  Por 
outro lado, temos a proposição de iniciativa popular de 
lei para constituir uma nova tabela de Imposto de Ren-
da. No Brasil, a rigor, rico não paga imposto, é preciso 
reformular essas tabela de maneira mais justa. Só assim 
vamos conseguir diminuir a sonegação, que consome 
9% do PIB (Produto Interno Bruto) Nacional e corrupção.  

esse seja um projeto popular como foi o da Ficha Limpa,  
que propicie o pagamento mais justo de impostos.  Para-
benizo o Sindifisco Nacional e sua liderança e conte com 
o deputado Chico Lopes para o bem do país e do povo.

Ricardo Berzoini (PT/SP) – 
O Sindifisco Nacional tem a 
tradição de buscar uma re-
flexão madura, muito apro-
fundada e argumentada 
sobre a questão do sistema 
tributário brasileiro e suas 
contradições. Portanto, 
acompanho a trajetória 
deste Sindicato e sou um 
apoiador de suas iniciati-
vas. A busca de uma melhoria da progressividade da 
justiça social do imposto no Brasil, particularmente o Im-
posto de Renda da Pessoa Física e da Pessoa Jurídica, é 
essencial para que possamos ter um sistema econômico 
que corrija as deficiências próprias do capitalismo. Por 
isso, apoio não apenas essa iniciativa, como também 
outras que existem no movimento social, sindical, junto 
à CUT (Central Única dos Trabalhadores), para viabilizar 
um sistema tributário mais que eficiente e que seja justo 
com o conjunto da sociedade.

Luiz Alberto (PT/BA) – O 
Brasil, nos últimos 10 anos, 
tem desenvolvido uma 
política de inclusão inten-
sa, mas ainda há muito a 
se fazer. E a questão tri-
butária é necessária para 
aprofundar a democracia 
social. O sistema tributário 
é muito injusto, os pobres 
pagam muito mais que 
as Classes mais abastadas. Essa proposta do Sindifis-
co vem para corrigir esta distorção, com um imposto 
de caráter progressivo – com aqueles que têm mais, 
pagando mais para sustentar o Estado democrático 
com mais justiça fiscal. Eu apoio a iniciativa e minha 
expectativa é que a bancada do meu partido tam-
bém vá nesta direção.

João Dado (PDT/SP) – Sou 
coordenador na Câmara 
dos Deputados de cente-
nas de parlamentares no 
que se denominou como 
Frente Parlamentar em De-
fesa de um Sistema Tributá-
rio Nacional Justo. Portanto, 
eu que também sou agente 
do Fisco há 30 anos, enten-
do que as medidas propos-

tas pelo Sindifisco Nacional vêm no sentido de denunciar 
de um lado a injustiça que prevalece no sistema tributá-
rio, em que pessoas físicas pagam muito mais tributo que 
as jurídicas; e a injustiça que existe no sistema tributário 
quando, muitas vezes, segmentos da atividade econômi-
ca são beneficiados por lobby no Congresso Nacional. É 
preciso que nós todos, agentes do Fisco não só denun-
ciemos essas injustiças, mas façamos um trabalho de 
ação para que o sistema tributário seja cada vez mais 
justo, no sentido de cobrar de quem, na medida da sua 
capacidade contributiva, possa pagar mais.

Chico Lopes (PCdoB/CE) 
– Aqueles que deveriam pa-
gar impostos não pagam, 
sabemos que há cobranças 
indevidas.  Eu como depu-
tado federal, como cida-
dão, quero ajudar na mo-
bilização, no meu Estado 
e também nesta Casa, no 
sentido de coletar esse 1,5 
milhão de assinaturas. Que 
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Onofre Santo Agostini – 
(PSD/SC) – Entendo que 
este projeto tem o obje-
tivo de fazer justiça ao 
povo brasileiro. A tributa-
ção no Brasil é uma das 
maiores do mundo. Estou 
impressionado com a 
dedicação e esforço de 
todos que vêm aqui (ao 
Congresso) para tentar 

reverter essa injustiça que se pratica contra o povo 
brasileiro, principalmente o assalariado. Por isso, hi-
poteco a minha solidariedade - quem ganha mais 
que pague mais.  

Assis Melo (PCdoB/RS) – O 
Imposto de Renda no Bra-
sil precisa realmente de 
uma correção. Os acrés-
cimos realizados nos sa-
lários dos trabalhadores 
estão sendo consumidos 
pela arrecadação. Que-
ro não só apoiar a inicia-
tiva, mas procurar intervir 
em nível de Plenário e 

junto às demais bancadas, para que possamos agili-
zar um debate sobre o tema. É preciso corrigir as de-
sigualdades e a incompreensão do Governo no que 
diz respeito à arrecadação.

Espiridião Amim (PP/SC) - 
Trago meu aplauso ao PL e à 
PEC que têm por objetivo re-
duzir injustiças e que, portan-
to, nos aproxima da justiça 
tributária.  Sou favorável às 
medidas propostas que, cla-
ro, serão debatidas e quem 
sabe aperfeiçoadas, mas 
o fato é que as proposições 
vêm ao encontro do interes-
se do país.

Décio Lima (PT/SC) - pre-
sidente da Comissão de 
Constituição e Justiça) - 
Eu não poderia deixar de 
cumprimentar essa inicia-
tiva cidadã do Sindifisco 
Nacional, que vai além 
de suas prerrogativas de 
defender a categoria dos 
Auditores-Fiscais, mas que 
também traz para si a 

agenda da cidadania brasileira. Na condição de presi-
dente da Comissão de Constituição e Justiça estou em-
penhado nesta causa para que, no âmbito daquilo que 
represento e do poder discricionário que tenho, garantir 
a celeridade do trâmite destas propostas assim que fo-
rem protocoladas a Câmara dos Deputados

César Colnago (PSDB/ES) – 
O Sindicato veio ao Legisla-
tivo em um ato de cidada-
nia, gesto que engrandece 
a categoria porque propõe 
avanços na direção de mais 
justiça fiscal. Temos que in-
verter a lógica da tributa-
ção nacional, que tem de 
ser progressiva, taxar menos 
os pobres e mais aqueles 

que têm rendimento maior.  A proposta aqui apresentada 
apoia a consolidação da democracia e da República.

Márcio Macêdo (PT/SE) – A 
iniciativa é fundamental 
para fomentar o debate 
na sociedade brasileira e 
na Casa do povo do Brasil 
sobre esse novo momen-
to em que o país está vi-
vendo de desonerações, 
de incentivo ao consumo, 
de possibilidade de de-
senvolvimento. Um proje-
to de lei chegando a esta 
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Casa com a força do povo am-
plifica a discussão para que haja 
uma tributação justa, sem penali-
zar aqueles que trabalham para o 
desenvolvimento do Brasil.

Paulo Rubem Santiago (PDT/PE) 
-  Vivemos um momento de muita 
perversidade tributária em nosso 
país. São muitas as vozes que vão à 
grande mídia e falam que a carga 
tributária é injusta, que no Brasil pa-
gamos muitos impostos. Mas quan-
do olhamos para identidade jurídi-
ca desses interlocutores verificamos 
que, na verdade, eles não pagam 
impostos. Eles têm benefícios tribu-
tários, eles escapolem das cobran-
ças, se inscrevem nos Refis e passam 
anos e anos sem devolver ao Tesou-
ro Nacional os impostos sonegados.

“Pela justiça fiscal” - Cordel   
criado pelo deputado Paulo Rubem 

Santiago (PDT/PE) foi  recitado 
durante o evento
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Imposto Justo 
repercute nas 

redes sociais
O lançamento da Campanha Im-

posto Justo, no dia 21 de maio, 
na Câmara dos Deputados, em 

Brasília (DF), teve cobertura especial, e 
em tempo real, nas redes sociais do Sin-
difisco Nacional. Os internautas intera-
giram no Facebook e no Twitter do 
Sindicato e ainda acompanharam 
a estreia do Sindicato em uma nova 

rede social, o Instagram.
Fotos e trechos dos discursos de 

parlamentares e dirigentes sindicais 
que usaram a tribuna livre do evento, no 

auditório Nereu Ramos, foram postados em tem-
po real nas redes sociais. Os internautas comen-
taram, compartilharam e curtiram os posts no 
Facebook e retuitaram (reencaminhar) os tweets 
(textos) do Sindicato.

A visualização de conteúdo, através das redes 
sociais, pode ser medida por alguns posts, como 
o “Se você já assinou para mudar, compartilhe. 
Se você vai assinar agora, curta”, por exemplo, 

que teve 1960 visualizações. Já o post, informando 
sobre a quantidade de assinaturas obtidas foi visto 
por 1638 pessoas.

O cordel feito pelo deputado Paulo Rumbem San-
tiago (PDT/PE) sobre Justiça Fiscal (foto 3) foi visto por 
800 pessoas. A foto do deputado Esperidião Amin (PP/
SC) discursando teve 557 visualizações. 
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Redes Sociais 
Imposto Justo

Além da divulgação nas redes do 
Sindicato, o Imposto Justo também 
tem site, Facebook e Twitter próprios. 
Por enquanto, a adesão à campa-
nha ainda é feita de forma virtual 
pelo www.sindifisconacional.org.br/
impostojusto.

 Na segunda fase da campanha, o 
Sindifisco tem intenção de coletar as-
sinaturas nas ruas do país, através de 
barracas personalizadas nos princi-
pais Estados brasileiros. A campanha 
tem como intenção arregimentar 1,5 
milhão de assinaturas para apresen-
tar ao Congresso Nacional um Projeto 
de Lei de Iniciativa Popular que corri-
ge algumas distorções tributárias.

Os perfis do Sindicato nas redes 
sociais se tornaram referência de 
busca de filiados, profissionais da im-
prensa e parlamentares.

Instagram
A entrada em mais uma rede so-

cial nasceu da segmentação de um 
público cada vez mais exigente. O 
Instagram é uma rede social voltada 
para fotos, e o Sindifisco Nacional en-
tendeu que o lançamento da cam-
panha Imposto Justo era o momento 
ideal para dar mais esse passo. 

A entrada nas redes sociais é um 
serviço a mais que o Sindicato ofe-
rece. As matérias completas do lan-
çamento da campanha Imposto 
Justo também são publicadas nor-
malmente no Boletim Informativo e 
no site do Sindifisco Nacional.

Além do site da campanha , o  Imposto Justo está presente nas principais redes 
sociais: Facebook, twitter e Instagram.

Acompanhe e compartilhe o Imposto Justo 
nas redes sociais do Sindifisco Nacional. 

facebook.com/sindifisco.nacional

twitter.com/sindifisconac

instagram.com/sindifisconacional
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"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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Mídia dá ampla repercussão 
ao lançamento da campanha

Na semana em que aconteceu o lançamento da 
campanha “Imposto Justo”, a mídia voltou seu 
olhar para essa proposta. No dia da solenidade de 

apresentação da proposta elaborada pelo Sindifisco Na-
cional, 21 de maio, o portal da Revista Carta Capital ques-
tiona em título de sua matéria – “Como tornar a cobrança 
de impostos mais justa?”.  

A publicação destaca o desafio que os idealizadores 
da proposição, junto com a sociedade, terão de ultra-
passar para que a ideia tenha êxito, mas ressalta também 
o poder de pressão das assinaturas, a serem coletadas, 
que vão carimbar o projeto como de iniciativa popular. 

“Com um Congresso dominado por políticos ricos 
e de origem empresarial e um governo que não ousa 
comprar briga com seus (teóricos) aliados, que são a 
grande maioria dos parlamentares, a proposta de tor-
nar um pouco mais justa a cobrança de impostos ga-
nhará as ruas em busca de apoio. O objetivo é coletar 
1,5 milhão de assinaturas para carimbar um projeto de 
mudança no Imposto de Renda como sendo “de inicia-
tiva popular”, para tentar constranger deputados e se-
nadores a votá-lo”, destaca trecho da matéria. 

O presidente do Sindifisco Nacional, Pedro Delarue, re-
conhece que será complicado mudar esse quadro por 
causa dos interesses envolvidos e do predomí-
nio do “poder econômico”. Segundo disse 
à revista, “também não dá para contar 
com o governo, que depende do Le-
gislativo para tocar o dia a dia. Eis a 
razão da tentativa de emplacar um 
projeto de iniciativa popular.”

A Câmara dos Deputados tam-
bém publicou uma matéria em seu 
site sobre o lançamento da campa-
nha no dia 21. “Quem ganha mais 
paga mais, quem ganha menos 

paga menos. Isso parece justo? Mas o que deveria ser a 
lógica na tributação, não ocorre no Brasil”, assim foi aber-
to o texto do site, ao destacar que, segundo a proposta 
do Sindicato, “entre 2015 e 2024, a tabela do imposto se-
ria corrigida em 5% a cada ano. Ao longo deste decênio, 
o Sindifisco estima que cerca de R$ 185 milhões deixarão 
de engordar o Leão para aquecer a economia, com o 
aumento do poder de compra do trabalhador.”

O portal Infomoney também concedeu espaço à di-
vulgação sobre a campanha no dia de seu lançamento. 
Ao explicar parte do projeto que propõe a correção da 
tabela de IR, o site ressalta que “a ideia é corrigir o IR en-
tre 2014 e 2024 em 5%, mais rendimento médio do traba-
lhador, conforme a última PNAD (Pesquisa Nacional de 
Amostra por Domicílio), realizada em 2012 pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística. Depois de 2024, os 
5% saem desse cálculo”. 

Sobre a taxação de lucros e dividendos, o portal In-
fomoney destacou também que o “PL propõe a com-
posição de quatro faixas de tributação, sendo que 
quem ganha premiação de até R$ 60 mil por ano es-
tará isento. De R$ 60 a R$ 120 mil pagará tributação de 
5%; de R$ 120 mil a R$ 240, de 10%; e a acima de R$ 240 

mil, de 15%”. 
Um dia após o lançamento da campanha, o 

portal Vermelho destacou a adesão do de-
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putado Assis Melo (PCdoB/RS) à Campa-
nha. O site informou que, além do parla-
mentar, o Imposto Justo conta com apoio 
das centrais sindicais e de outras entida-
des importantes que estiveram na sole-
nidade de lançamento da campanha. 
O deputado se prontificou a ser um dos 
divulgadores da campanha, como de-
clarou ao site. “Assis salientou que o mais 
prejudicado com a não correção da ta-
bela de incidência do Imposto de Renda 
é o trabalhador, que vive exclusivamente 
do seu salário, que é tributado na fonte”, 
explica parte do texto. 

O lançamento da campanha “Im-
posto Justo” foi notícia nas edições de 
segunda-feira (20/5) da Folha de São 
Paulo, do Jornal do Comércio, do Rio 
Grande do Sul, e também do Jornal do 
Commercio, de Pernambuco. 

Os jornais ressaltam a iniciativa do Sin-
difisco Nacional de apresentar o projeto 
de lei de iniciativa popular para tornar 
obrigatória a correção anual da tabela 
do IRPF (Imposto de Renda da Pessoa Fí-
sica), lembram que a proposta também 
estabelece a elevação do limite de de-
dução de despesas com educação de 
R$ 3.230,46 para R$ 12.022,13, além de 
sugerir a retomada do abatimento de 
despesas com aluguel.

Na avaliação da advogada especia-
lista em direito tributário do escritório Si-
queira Castro as medidas apresentadas 
pelo Sindicato representam “a melhor 
proposta de correção da tabela”, disse à 
matéria da Folha.

Conforme as publicações, até hoje, 
apenas quatro projetos de iniciativa po-
pular se tornaram leis no Brasil. “O desa-
fio é enorme, mas esperamos que tenha 
apelo popular”, enfatiza Delarue na ma-
téria publicada na Folha de São Paulo.
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ESSA IDEIA EU ASSINO EM BAIXOESSA IDEIA EU ASSINO EM BAIXO

Acesse o site 
www.sindi�sconacional.org.br/impostojusto 
conheça e se informe sobre a campanha e 
assine você também para mudar o Brasil.

Realização: Apoio:



+
Promoção Unafisco Saúde Soft

Em nossos vinte 
anos quem ganha 
o presente é você 
e toda sua família!

Sua família no 
Unafisco Saúde Soft

Associe-se ao Una�sco Saúde soft e ganhe
12 meses de mensalidade com 
20% de desconto e mais 
6 meses de mensalidade com 
15 % de desconto.

Os novos dependentes ou agregados 
incluídos por titulares já existentes também 

podem usufruir dessa promoção.

Mais dois motivos imperdíveis para 
você e sua família entrarem para 

família Una�sco Saúde:

Acesse nosso site ou entre em contato com nossa central de atendimento e 
saiba mais sobre as promoções imperdíveis do Una�sco Saúde.

Central de Atendimento 24 horas

0800-7222388
Acesso nosso site

www.una�scosaude.org.br|

E+
tem Mesmo o titular participando da promoção Muito mais 

Premium, se um de seus dependentes ou agregados entrar 
para o plano Soft ele pode participar da promoção 20+20.

* Veri�que todas as condições no site do plano.  Na migração de planos equivalentes e mediante avaliação técnica. Aplica-se �delidade.

Agora em nosso plano Premium  
o titular ganha uma mensalida-
de gratuita a cada dependente 
ou agregado que incluir 
também no plano Premium.

Uma promoção válida 
para novos titulares e 
para os já bene�ciários.


