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EDITORIAL

Setembro: o mês das 
boas notícias

Além de uma matéria atualizando o leitor sobre o 
andamento das Eleições 2013, esta edição do Inte-
gração é dedicada a uma série de boas notícias re-
centes. Logo no início, temos uma reportagem sobre o 
andamento da minuta da LOF (Lei Orgânica do Fisco) 
recém-encaminhada para análise da PGFN (Procura-
doria-Geral da Fazenda Nacional). 

A matéria de capa, no entanto, 
trata de uma conjunção de deci-
sões favoráveis à Classe em diver-
sas instâncias e tribunais do Judici-
ário que, coincidentemente, foram 
divulgadas praticamente juntas. O 
mês de setembro trouxe boas no-
vas sobre as ações dos 28,86%, do 
fosso e do lixo normativo. 

No caso emblemático dos 
28,86%, a Justiça reconheceu a in-
tegralidade do índice sobre a RAV, 
revertendo decisão anterior que li-
mitava o reajuste a apenas 2,2% do 
adicional. A decisão do STJ (Supe-
rior Tribunal de Justiça) foi unânime 
e deve nortear as deliberações fu-
turas do tribunal sobre os processos 
atualmente sobrestados. 

A reversão dos 28,86% não foi a única vitória da Clas-
se na seara da Justiça em setembro. Como antecipado, 
o Sindifisco Nacional também obteve decisão favorável 
na ação do fosso, corrigindo uma injustiça histórica e re-
posicionando em quatro padrões na tabela remunera-
tória todos os Auditores-Fiscais que ingressaram na car-
reira em 1999 e, mesmo estando em exercício na época 
da edição da Lei 10.682/03, não foram contemplados. 

Outras notícias relevantes para a categoria dizem 
respeito ao trabalho em condução pelo Sindicato 
no Congresso Nacional. A Diretoria de Assuntos Par-
lamentares tem dedicado grande atenção aos con-
tatos com parlamentares para viabilizar a derrubada 
dos vetos apresentados pela presidente da Repúbli-

ca, Dilma Rousseff, à lei que esta-
belece a Indenização de Fronteira. 
A PEC dos Jatinhos é outra medida 
que tem recebido apoio da Direto-
ria no sentido de agilizar a aprecia-
ção da matéria. 

Por fim, o Integração também 
destaca a campanha de divulga-
ção e valorização do trabalho dos 
Auditores-Fiscais promovida pelo 
Sindicato. A iniciativa consiste em 
uma série de vídeos que foram 
veiculados em grandes canais de 
televisão aberta e fechada e nas 
telas localizadas nos aeroportos 
por todo o país. Além de ressaltar 
a importância dos Auditores-Fiscais 
na promoção de uma sociedade 
com mais Justiça Fiscal, as peças 
publicitárias também apresentam 

iniciativas do Sindicato para o desenvolvimento de 
uma sociedade mais igualitária, como o Imposto Justo. 

E não perca, no próximo número, um especial sobre 
as eleições 2013 com entrevistas com os candidatos à 
Presidência da DEN (Diretoria Executiva Nacional) das 
três chapas concorrentes.

Boa leitura!!!

Além da reversão 
dos 28,86% O 

Sindifisco Nacional 
também obteve 

decisão favorável 
na ação do fosso, 

corrigindo uma 
injustiça histórica
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Sindicato consegue vitória na ação 
dos 28,86%

Expediente e Direção
Integração é uma publicação da Diretoria Executiva Nacio-
nal do Sindifisco Nacional (Sindicato Nacional dos Auditores-
-Fiscais da Receita Federal do Brasil).
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de Estudos Técnicos: Elizabeth de Jesus Maria; Diretora de 
Comunicação Social: Maria Cândida Capozzoli de Carvalho; 
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Quadros dos Santos; 2º Diretor-Adjunto de Comunicação: 
Carlos Cathalat; Diretora de Assuntos de Aposentadoria e 
Pensões: Aparecida Bernadete Donadon Faria; Diretor-Adjunto 
de Assuntos de Aposentadoria e Pensões: Eduardo Arthur Neves 
Moreira; Diretor do Plano de Saúde: Jesus Luiz Brandão; Diretora-
Adjunta do Plano de Saúde: Maria Antonieta Figueiredo 
Rodrigues; Diretor de Assuntos Parlamentares: João da Silva 
dos Santos; Diretor-Adjunto de Assuntos Parlamentares: Raul 
Chamadoiro Cabadas Filho; Diretor de Relações Intersindicais: 
Rafael Pillar Junior; Diretor-Adjunto de Relações Intersindicais: 
Hélio Roberto dos Santos; Diretor de Relações Internacionais: 
Fábio Galizia Ribeiro de Campos; Diretora de Defesa da 
Justiça Fiscal e da Seguridade Social: Vilson Antonio Romero; 
Diretor-Adjunto de Defesa da Justiça Fiscal e da Seguridade 
Social: Luiz Antonio Fuchs da Silva; Diretor de Políticas Sociais e 
Assuntos Especiais: João Eudes da Silva; Diretor Suplente: Carlos 
César Coutinho Cathalat; Diretor Suplente: José Benedito de 
Meira; Diretor Suplente: Manoel Rubim da Silva. 
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Eleições 2013: campanhas 
a todo vapor
As três Chapas concorrentes à DEN (Diretoria Exe-

cutiva Nacional) já foram divulgadas. As plata-
formas de cada uma delas também. Os can-

didatos para o CFN (Conselho Fiscal Nacional) já são 
conhecidos. Portanto – de agora, até os dias 6 e 7 de 
novembro, quando serão realizadas as Eleições para 
o Sindifisco Nacional – é hora avaliar as propostas e 
decidir sobre o melhor caminho a seguir pela Classe.

Foram inscritas três Chapas para a Eleição da DEN: 
Chapa 1 – Opinião e Unidade; Chapa 2 – Transparên-
cia e Ação; Chapa 3 – Renovar-Integração. Os can-
didatos à Presidência do Sindicato em cada chapa, 
respectivamente, são: Cláudio Marcio Oliveira Da-
masceno, Marcelo Letieri Siqueira e Iranilson Brasil. 

Os candidatos ao CFN são, em ordem alfabética: 
Armando Domingos Barcellos Sampaio, Elias José 

Maluf, Ivone Marques Monte, Luiz Fernando da Con-
ceição Martins, Luiz Gonçalves Bomtempo e Pérsio 
Rômel Macedo Ferreira. 

Vale lembrar que a CEN (Comissão Eleitoral Nacio-
nal) 2013 mudou de endereço e passou a funcionar 
no SDS Conjunto Baracat, 4º Andar Sala 402 – 70392-
900 - Fone: (61) 3323.4521/5992. Os documentos ou 
qualquer outra solicitação devem ser encaminhados 
para o novo endereço. 

Já as Chapas concorrentes à DEN estão com os 
comitês nos seguintes endereços: Chapa 1 Opinião e 
Unidade - SDS Conjunto Baracat, 6º Andar, Sala 602, 
Fone: 3321-8416; Chapa 2 Transparência e Ação - SDS 
Conjunto Baracat, 6º Andar, Sala 608, Fone: 3225-5078; 
Chapa 3 Renovar-Integração - SDS Conjunto Baracat, 
6º Andar, Sala 607, Fone: 3226-6445.
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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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LOF é encaminhada 
para PGFN

Depois de três anos nos es-
caninhos do Ministério da 
Fazenda, foram encerradas 

as discussões entre o ministério e o 
Sindifisco Nacional sobre o mérito 
da LOF (Lei Orgânica do Fisco) e o 
anteprojeto que trata criação da 
LeI foi encaminhado para a PGFN 
(Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional), órgão de consultoria ju-

rídica que avaliará a constituciona-
lidade da matéria, sem se debruçar 
sobre o seu mérito.

Verificada a legalidade da pro-
posição, o texto seguirá para o 
MPOG (Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão). O comunica-
do sobre o envio da LOF no dia 12 
de setembro foi feito em reunião re-
alizada na Secretaria Executiva do 

Ministério da Fazenda, da qual par-
ticiparam o presidente e o vice-pre-
sidente do Sindicato, Pedro Delarue; 
e Lupércio Montenegro, respecti-
vamente, e os diretores financeiros, 
Mário Pinho e Agnaldo Neri.

O texto do anteprojeto, além de 
agregar avanços importantes no 
que diz respeito às atribuições, prer-
rogativas e garantias, traz mudan-
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A notícia sobre o encaminhamento da LOF à 
PGFN foi publicada no site do Sindifisco Nacional no 
dia 16 de setembro. Foram tantos os avanços, que a 
DEN optou por não esgotá-los em uma única maté-
ria, a fim de que a Classe pudesse compreender a 
dimensão das conquistas. 

Nos dias 17 e 18 de setembro, foram publicadas 
duas novas matérias. A primeira matéria, intitulada 
“LOF reforça a importância do cargo de Auditor-Fis-
cal”, destaca que a retirada da expressão “no exer-
cício da competência da RFB” é um dos avanços 
importantes da minuta. 

Outro entendimento no âmbito da Fazenda que 
teve influência da DEN é o de que as atribuições dos 
Auditores são, além de privativas, indelegáveis, refor-
çando a autoridade do cargo.

O segundo texto, cujo título é “Regime disciplinar 
traz ganhos em novo texto da LOF”, explica que o 
ponto que trata da garantia de autonomia técni-
ca do Auditor é outro ganho previsto no texto. Esse 
entendimento afasta a obrigação prevista no RJU 
(Regime Jurídico Único) de cumprimento de ordens 
superiores quando no exercício de seu poder deci-
sório. Ou seja, a autoridade fiscal passa a ter total 
liberdade de convicção para utilizá-la em decisões 
às quais lhe são confiadas.

Outro avanço importante no texto trata da Por-
taria da Mordaça, que diz respeito à prévia autori-
zação pelo secretário da RFB (Receita Federal do 
Brasil) para que o Auditor-Fiscal realize palestras, 
seminários e eventos semelhantes. A norma foi inse-
rida na minuta pela RFB, mas retirada mediante um 
trabalho de convencimento desenvolvido pela DEN 
de que tal exigência é um ataque à liberdade de 
expressão dos membros da categoria. 

A punição por acesso imotivado é outro avanço 
a ser destacado no texto encaminhado à PGFN. Fi-
cou definido que o Auditor não precisará justificar, a 
cada acesso dos dados do contribuinte, a motiva-
ção para fazê-lo. 

Por fim, a determinação de um prazo de prescri-
ção para ação disciplinar garantiu um pouco mais 
de segurança à Classe. Isso porque, de acordo com 
entendimento acordado, esse prazo se dará a partir 
do dia em que a falta for cometida e não a partir do 
conhecimento do fato, como ocorre atualmente, o 
que na prática torna a punição imprescritível.

ças importantes no regime disciplinar. Estão elencados 
abaixo, ponto a ponto, os avanços conquistados.  É im-
portante destacar que foram mantidos itens importan-
tes e acatados outros que foram objeto de intervenções 
da DEN (Diretoria Executiva Nacional) e de igual rele-
vância para a Classe, já que o tema sempre foi uma de 
suas bandeiras de luta. 

Dentre as principais mudanças destacam-se:
No que diz respeito às atribuições:

• a retirada da expressão “no exercício da compe-
tência da RFB”. 

• a determinação de que as atribuições são, além 
de privativas, indelegáveis.
No que diz respeito ao cargo de chefia:

• o entendimento de que o cargo de secretário da 
RFB é privativo de Auditor-Fiscal.
No que diz respeito ao regime disciplinar:

• a garantia de autonomia técnica do Auditor, 
afastando a possibilidade de punição por não cum-
primento de ordem superior quando no exercício de 
atividades privativas

• o fim da punição por acesso imotivado.
• o fim da necessidade de autorização prévia pelo 

secretário da RFB para realização de palestras, seminá-
rios e eventos semelhantes (Portaria da Mordaça).

• a eliminação, quando no exercício das atribuições 
privativas, das proibições previstas nos incisos I e II, do 
artigo 117 do RJU (Regime Jurídico Único). São elas que 
tratam da ausência do serviço durante o expediente 
sem autorização do chefe e de retirada, sem anuência 
de autoridade competente, de qualquer objeto ou do-
cumento da repartição.

• a existência de prescrição para ação disciplinar.

Reunião na Secretaria Executiva do MF
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Setembro: Mês de 
vitórias em defesa dos 
filiados nos Tribunais 
O mês de setembro foi marcado por ótimos resultados da Diretoria 
de Assuntos Jurídicos em suas intervenções nos tribunais em de-
fesa dos filiados do Sindifisco Nacional. Foram três vitórias impor-
tantes: a primeira a ser destacada, sem dúvida, é a decisão do 
STJ (Superior Tribunal de Justiça) em relação à ação dos 28,86%. 
Também foram obtidos resultados favoráveis na ação do fosso e 
na que trata do lixo normativo da RFB (Receita Federal do Brasil). 

No dia 11 de setembro, o STJ jul-
gou favoravelmente ao recurso 
repetitivo na ação dos 28,86% dos 
Auditores-Fiscais vinculados ao ex-
-Unafisco. A decisão foi unânime. 
Ficou assegurada a integralidade 
dos 28,86% sobre a RAV. Com o re-
sultado, todos os processos atual-
mente sobrestados devem seguir 
no mesmo sentido.

A conquista se deve à estratégia 
da Diretoria de Assuntos Jurídicos, 
em conjunto com os advogados 
contratados, desde que o  recurso 
repetitivo foi admitido. Foi determi-
nada visita a todos os ministros jul-
gadores, para entrega de memo-
riais e despachos pessoais. 

O trabalho dos escritórios Mar-
torelli, Nabor Bulhões e Arruda Al-

vim serviu para fortalecer o enten-
dimento da matéria pelo ministro 
relator e possibilitou que o julga-
mento ocorresse com apenas um 
pedido de vistas, fato incomum em 
recursos dessa magnitude.

A União ainda pode recorrer, 
mas a possibilidade de admissão 
dos recursos e, principalmente, de 
reversão da decisão é mínima. O 
entendimento da Corte relativo 
aos ex-fazendários também pode 
criar jurisprudência favorável para 
que as ações em tramitação da 
antiga Fenafisp e dos sindicatos 
estaduais, que tratam do reajuste 
de 28,86% sobre a Gefa, tenham 
a mesma solução, pois se tratam 
de gratificações que têm a mesma 
natureza jurídica.

10
CAPA



11
CAPA

11
CAPA



12
CAPA

Além dos 28,86%, nova vitória 
sobre ação do Fosso

A segunda conquista importante foi a vitória sobre a 
ação do fosso salarial. O Tribunal da 1ª Região do Distrito 
Federal reconheceu a demanda do Sindicato e acatou, 
durante julgamento de apelação, o pedido dos embar-
gos de declaração para garantir aos Auditores que se en-
contram no que ficou conhecido como “fosso” o reposi-
cionamento em quatro padrões na tabela remuneratória. 

A medida vale para aqueles que ingressaram na carrei-
ra após 1999 e que, mesmo estando em exercício em 28 de 
maio de 2003, não foram contemplados pela Lei 10.682/03. 
Até o fechamento desta edição, a decisão ainda não ha-
via sido divulgada, mas teve acompanhamento da equipe 
de advogados do Sindicato e tão logo seja disponibilizada 
será publicada no site do Sindifisco.

Com a vitória a partir de agora todos os Auditores, 
incluindo os ex-previdenciários em exercício entre 1999 
e maio de 2003, estão contemplados pela decisão, ain-
da que a ação tenha sido proposta pelo então Unafisco 
Sindical. À União caberá o pagamento dos valores em 
atraso corrigidos monetariamente e acrescidos de juros 
moratórios. A decisão ainda poderá ser contestada nos 
Tribunais Superiores.

Em 2010, a DEN obteve em 2º grau decisão unânime e 
favorável (no TRF-1, em Brasília), que reformou a sentença 
desfavorável de 2006. À época, o reconhecimento do Es-
tado sobre a questão se restringia apenas a filiados que 
tivessem ingressado na carreira até o período de 1999.

Histórico

Em junho de 2006, o STJ trans-
formou o reajuste de 28,86% em 
2,2%, o que criou uma jurispru-
dência negativa e acabou in-
fluenciando o julgamento dos 
processos do Unafisco no TRF-5 
(Tribunal Regional Federal da 5ª 
Região). Havia quase 100 pro-
cessos já julgados com reajuste 

integral, mas após essa decisão 
do STJ, o TRF-5, a partir de abril 
de 2007, julgou mais de mil pro-
cessos com apenas 2,2%.

A solução encontrada foi 
a contratação de alguns dos 
mais renomados juristas do 
país. Escritórios como Marto-
relli Advogados, Nabor Bu-

lhões e Arruda Alvim foram 
decisivos para a defesa dos 
28,86% e ajudaram a impe-
dir a derrota quase certa da 
ação nos tribunais superiores.

Passados seis anos, final-
mente o resultado dessa es-
tratégia surtiu efeito com a 
vitória da equipe do Jurídico.

Entenda
O Fosso teve início em 2003, com a edição da Lei 

10.682/03, que posicionou quatro padrões acima os Audito-
res que ingressaram na carreira no período anterior a 1999, 
deixando de fora aqueles que assumiram o cargo a partir 
daquela data e que já se encontravam na carreira quando 
da edição da norma. 

Em 2006, a categoria entrou com uma ação judicial 
para solucionar essa injustiça. Em 2009, a referida ação, 
há quase dois anos pendente de julgamento no TRF-1 – 
passou a um novo patrono. 

Um ano depois, a apelação do Sindicato foi provida, 
por unanimidade, reconhecendo o direito dos Auditores-
-Fiscais da Receita Federal do Brasil pós-99, que tomaram 
posse até 28 de maio de 2003, de serem reposicionados 
nos devidos padrões, conforme previu a Lei 10.682/03.

Agora, o Tribunal acolheu o embargo declaratório para 
que a decisão seja estendida a todos os filiados em exercí-
cio entre 1999 e maio de 2003  e não apenas àqueles que 
constavam no rol da ação.

12
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Jurídico também 
obteve vitória contra 
Lei da Mordaça 

Decisão do TRF da 1ª Região, 
publicada no dia 4 de setem-
bro, rejeita os embargos decla-
ratórios opostos pela União nos 
autos da ação ajuizada pelo 
ex-Unafisco contra a chamada 
“Portaria da Mordaça”. 

A referida ação buscou o re-
conhecimento da ilegalidade e 
da inconstitucionalidade da Por-
taria SRF nº 695, de 21 de julho de 
1999, que estabeleceu normas 
restritivas para a participação de 
Auditores-Fiscais da Receita Fe-
deral do Brasil em cursos e outros 
eventos similares.

A portaria condicionava à pré-
via autorização da Receita Fede-
ral a participação de Auditores 
em cursos, aulas, treinamentos, 
seminários, palestras, congressos 
e conferências, ainda que fora 
do horário de trabalho, na qua-
lidade de professores, instrutores, 
palestrantes, conferencistas, ex-
positores ou moderadores.

A ação, proposta pelo De-
partamento Jurídico, foi julgada 
procedente em 1ª instância, re-
conhecendo as ilegalidades e as 
inconstitucionalidades aponta-
das pelo Sindicato e afastando os 
efeitos da portaria. A sentença foi 
confirmada pelo TRF da 1ª Região, 
que manteve integralmente os 
termos. A União opôs embargos 
de declaração, os quais foram, 
agora, rejeitados pelo Tribunal. 
A União ainda poderá recorrer 
aos Tribunais Superiores, porém, a 
portaria permanece sem operar 
efeitos (suspensa).

13
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Indenização de Fronteira: 
DEN trabalha pela 
derrubada dos vetos

A Lei 12.855/13 foi sancionada pela presidente Dil-
ma Rousseff no dia 2 de setembro de 2013. Entre-
tanto, a matéria teve alguns dispositivos impor-

tantes para a Classe vetados (Veto 33/13). Por isso, a DEN 
(Diretoria Executiva Nacional) trabalha agora no senti-
do de conseguir apoio de parlamentares para derrubar 
esses vetos.

Uma das disposições excluídas do texto da lei pela 
presidente da República diz respeito ao Art 5º, que de-
terminava que a norma entraria em vigor na data da pu-
blicação, produzindo efeitos a partir de janeiro de 2013. 

O Governo se posicionou contra a retroatividade 
da indenização sob o argumento de que “a aplica-

ção (...) ocorreria sem o devido 
respaldo orçamentário. 
Além disso, em contrarie-
dade ao interesse público, 

a vigência imediata, com efeitos retroativos, ignora a 
necessidade de regulamentação da matéria quanto 
às localidades estratégicas abrangidas, assim como 
sua natureza indenizatória.”

Viabilidade financeira
Nesse sentido, a DEN tem trabalhado junto à Comis-

são Mista, composta por deputados e senadores, que 
analisará a decisão da presidente, e com os líderes par-
tidários, para alertá-los de que a Indenização de Fron-
teira foi objeto de muitos estudos, inclusive por parte do 
próprio Executivo, e sua viabilidade foi amplamente dis-
cutida de modo a ser efetivada sem prejuízos. 

Houve ainda negociação prévia com a base do Go-
verno no Congresso para aprovação do artigo em 

questão e a autoria do projeto original é do 
próprio Executivo - que realizou 
estudo de viabilidade do disposi-
tivo vetado.

O grupo de parlamentares que 
analisará o Veto 33/13 já está de-
signado. Os senadores são Sérgio 
Petecão (PSD/AC), Vanessa Gra-
zziotin (PCdoB/AM), Mário Cou-
to (PSDB/PA) e Blairo Maggi (PR/
MT). Já os deputados são: Afonso 
Florence (PT/BA), Marllos Sampaio 
(PMDB/PI), Andreia Zito (PSDB/RJ), 
Carlos Souza (PSD/AM) e Alexan-
dre Leite (DEM/SP).

14
FRONTEIRAS





16
VALORIZAÇÃO

Campanha de Valorização 
do Auditor-Fiscal está no ar

O Sindifisco Nacional, atento à necessidade de 
a Classe estar mais próxima da sociedade e 
fazê-la entender qual é o papel da catego-

ria na estrutura do Estado, lançou a Campanha de 
Valorização do Auditor-Fiscal. Em setembro, os vídeos 
que fazem parte da iniciativa foram disponibilizados 
no site do Sindifisco Nacional. As peças publicitárias 
foram veiculadas na Globo Sat Nacional, Globo Sat 
Brasília e Globo Brasília. A campanha estará no ar até 
o início do mês de novembro. 

Os interessados em visualizar os vídeos podem lo-
calizá-lo no canto direito da página do Sindicato, no 
espaço Multimídia. Não é preciso estar logado para 
assistir as imagens. 

Com 30 segundos de duração, um dos vídeos des-
taca, por meio de charges dinâmicas, que além de 
fiscalizar e combater a corrupção e crimes de colari-
nho branco, a tarefa diária do Auditor é essencial para 
um Brasil cada vez mais justo. O vídeo também fala da 
importância da LOF (Lei Orgânica do Fisco), documen-
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to que consolida prerrogativas e 
garantias do cargo de Auditor-Fis-
cal da RFB e traz outras normas de 
grande importância para a Classe 
e para a fiscalização tributária. 

O locutor faz ainda um convite 
para que a sociedade conheça o 
trabalho desenvolvido pelo Sindi-
cato, sobretudo a campanha do 
Imposto Justo.

O Imposto Justo trata de duas 
propostas: o PL (Projeto de Lei) 
6094/13 e a PEC (Proposta de 
Emenda à Constituição) 283/13. 
O PL propõe a correção anual da 
Tabela do Imposto de Renda e a 
tributação de lucros e dividendos 
distribuídos a pessoa física ou jurí-
dica; e a última, conhecida como 

PEC dos Jatinhos, estabelece a 
cobrança do IPVA (Imposto sobre 
Propriedade de Veículos Automo-
tores) sobre jatinhos, helicópteros, 
lanchas e iates particulares.

As duas propostas estão em tra-
mitação na Câmara dos Deputa-
dos. No caso da PEC 283, a DEN 
(Diretoria Executiva Nacional) vem 
trabalhando pela designação dos 
membros da Comissão Especial, 
onde a matéria tramita.

Já o PL 6094 teve o texto distribuído 
para a CCJ (Comissão de Constituição 
e Justiça) e também terá o empenho 
da Diretoria Executiva do Sindifisco 
Nacional junto aos parlamentares, de 
maneira que a apreciação seja feita 
com a maior celeridade possível.

Lançamento
O primeiro vídeo da campanha 

foi lançado em agosto. Nesse vídeo, 
o conteúdo esclarece os telespec-
tadores que os serviços que o Go-
verno presta à sociedade vêm dos 
impostos pagos por todos e ressalta 
que cabe aos Auditores-Fiscais a 
responsabilidade de proteger a so-
ciedade dos sonegadores. 

Além de ter sido veiculado nas 
emissoras citadas, o conteúdo con-
tinua em exibição nos monitores 
do Aeroporto Internacional Jusce-
lino Kubitschek, na capital federal 
onde seguirá sendo veiculado até 
o mês de novembro.
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PEC dos Jatinhos inicia 
decolagem no Congresso 
Nacional

É sabido que nem todas as iniciativas que resultam 
em benefício para a população com menor poder 
aquisitivo têm continuidade ou são de fato coloca-

das em prática no país. Para mudar essa realidade e 
fazer justiça fiscal que, Sindifisco Nacional tem lutado 
para levar adiante um dos pilares da Campanha Impos-
to Justo: a PEC dos Jatinhos (PEC 283/2013). 

O presidente do Sindifisco Nacional, Pedro Delarue, já 
alertou que, pelo fato de o texto propor a cobrança de 
um imposto similar ao IPVA (Imposto sobre a Proprieda-
de de Veículos Automotores) para lanchas e helicópte-
ros e mexer no bolso dos mais ricos, a aprovação da PEC 
precisa de apoio e mobilização.

O deputado Assis Carvalho (PT/PI), responsável pela 
PEC 140/12, apensada à PEC dos Jatinhos, pediu recen-
temente a Delarue que sejam elaboradas emendas 
que facilitem a obtenção de apoio. Dessa maneira, fi-
cou acordado por parte do Sindicato que serão feitas 
propostas de emendas para que, a partir daí, seja bus-
cado o apoio de outros setores da sociedade, como o 
das centrais dos trabalhadores.

De acordo com um cálculo preliminar do Sindifisco, a 
arrecadação obtida por meio dessa cobrança poderia 
a chegar a R$ 2,7 bilhões por ano. A sugestão que será 
feita por meio de uma Emenda à PEC é que 100% do 
produto dessa arrecadação seja destinado à melho-
ria do transporte urbano nos municípios onde embar-
cações e aeronaves estejam registradas. Os municípios 
ficariam também com a obrigação de investir no trans-
porte público urbano.

A proposta já passou pela CCJC (Comissão de Cons-
tituição e Justiça e de Cidadania) onde foi aprovado re-
latório do deputado Ricardo Berzoini (PT/SP) pela admis-
sibilidade do texto. A Comissão Especial que vai analisar 
a matéria já foi criada e, agora, a fase é de indicação 
dos componentes pelos líderes dos partidos.
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Acesse o site 
www.sindi�sconacional.org.br/impostojusto 
conheça e se informe sobre a campanha e 
assine você também para mudar o Brasil.
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