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EDITORIAL

Agora, são 
trinta páginas 
de notícias e 

informações sobre 
as atividades 
do Sindicato 

e as principais 
discussões da 

entidade. Uma 
publicação mais 
robusta e ainda 

melhor.

Mais páginas e 
mais informação

Caros Auditores Fiscais,

Esta é uma edição especial do Integração. Ela é a primeira com um 
número ampliado de páginas. Agora, são 30 páginas de notícias e in-
formações sobre as atividades e as principais discussões da entidade.

A principal notícia desta vez fica por conta da discussão sobre a 
Reforma da Previdência, confira o posicionamento do Sindicato so-
bre esse polêmico debate que deve ser enfrentado pelos brasileiros 
ainda este ano. 

O sistema tributário brasileiro também está em avaliação. Como tra-
zer mais justiça fiscal para o contribuinte? O Sindifisco Nacional acredita 
que uma das formas de colaborar, não só com esse objetivo, mas tam-
bém com a necessidade de reforço das contas públicas é a retoma-
da da tributação de lucros e dividendos. Confira na matéria como isso 
pode ser feito, de forma a trazer mais receita para o Estado brasileiro 
sem, mais uma vez, tirar recursos da classe média. 

As conversas sobre tributação também estão em andamento 
além-mar. Membros da Diretoria Executiva Nacional foram a Portu-
gal debater ideias, diferenças e semelhanças entre os sistemas bra-
sileiro e lusitano.

Além disso, esta edição traz reportagens sobre a possível filiação 
do Sindifisco à Fenat (Federação Nacional dos Auditores Fiscais das 
Administrações Tributárias Federal, Distrital e Estaduais) e sobre o re-
forço nas atividades relacionadas ao trabalho parlamentar desen-
volvido pela Classe.

Nas páginas destinadas ao Idaap, uma homenagem ao ex-diretor 
do Sindifisco Nacional João Santos, falecido em 24 de maio deste ano. 
O Sindicato homenageou também, com placa comemorativa filiados 
centenários, que apesar do passar dos anos continuam acompanhan-
do a Classe com vitalidade e interesse.

Ainda no espaço reservado aos aposentados na publicação, maté-
rias sobre assuntos jurídicos e dicas de bem-estar completam a edição. 
Além disso, a já tradicional coluna Vida de Aposentado que, desta vez, 
conta a história do Auditor Fiscal Everardo Vieira.

Boa leitura.
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Sindifisco Nacional discute 
sistema tributário em 
Congresso Luso-Brasileiro

 “Sustentabilidade Financeira em tempos de 
crise: desafios para os sistemas tributários”. 
Esse foi o mote do 1º Congresso Luso-Brasilei-

ro de Auditores Fiscais e Inspetores Tributários e Aduanei-
ros, realizado na cidade do Porto, em Portugal, entre os 
dias 23 e 25 de maio. Pelo Sindifisco Nacional participa-
ram dos debates a vice-presidente da entidade, Maria 
Cândida Capozzoli, e a diretora de Relações Internacio-
nais e Intersindicais, Juliana Simas de Macedo. 

O encontro discutiu os principais desafios para os sis-
temas tributários do Brasil e de Portugal, na perspectiva 
de ampliar a compreensão dos múltiplos aspectos que 
envolvem as administrações tributárias dos dois países.

Na abertura do evento, a vice-presidente Maria Cân-
dida Capozzoli discorreu sobre a dimensão e a impor-
tância do Sindifisco Nacional no Brasil, falando sobre sua 
estrutura, organizada em 81 DS (Delegacias Sindicais) e 
número de filiados, atualmente 23.400 entre ativos, apo-
sentados e pensionistas. O foco da participação foi a 
explanação das principais bandeiras da entidade, que 
abrangem as questões corporativas, mas sem deixar de 

lado as questões de cunho social em busca de um siste-
ma tributário mais justo.

“Discorri sobre as lutas que temos no que tange à va-
lorização do cargo, que também é uma preocupação 
dos que lá estavam, mas falei ainda do Imposto Justo, 
da PEC (Proposta de Emenda à Constituição) dos Ja-

Maria Cândida fala sobre valorização 
do cargo e Justiça Fiscal.
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tinhos, das nossas propostas sobre a tributação sobre 
lucros e dividendos, enfim, a respeito das iniciativas que 
temos para que o sistema tributário brasileiro seja mais 
justo e se cumpra a Constituição, que determina que 
aquele que tem mais capacidade contributiva pague 
mais. No Brasil, acontece exatamente o contrário, temos 
uma tributação bastante regressiva, onde paga mais 
quem menos tem”, salientou Maria Cândida.

A diretora de Relações Internacionais do Sindicato, 
Juliana Simas, proferiu palestra no painel sobre “Arbi-
tragem Tributária”, detalhando o rito processual do Carf 
(Conselho Administrativo de Recursos Fiscais), apresen-
tando críticas à atual sistemática recursal administrativa 
do Fisco brasileiro, que inclusive agora passa por investi-
gação no Legislativo. 

Foram apontados como problemas do Conselho: o 
julgamento do contencioso no Brasil; a quantidade de 
recursos, que protelam o trâmite dos processos em sete, 
oito anos; a composição, com representantes da Fazen-
da e dos contribuintes; e a impossibilidade de recurso 
ao Judiciário por parte da Fazenda Nacional. 

“Tratamos dos pontos fracos do sistema, mas apresen-
tamos também soluções que o Sindicato entende como 
viáveis para colocar fim aos gargalos que levam à ine-
ficiência do órgão para com a sociedade. Entre eles, 
podemos destacar a reformulação da segunda instân-
cia recursal com a finalidade de equalização da juris-
prudência; composição do contencioso administrativo 
somente por julgadores concursados – Auditores Fiscais, 
configurando o fim da representação paritária”, expli-
cou a diretora. 

Das discussões, Juliana Simas afirmou ser possível inferir 
que a realidade dos Inspetores Tributários portugueses é 
alinhada à dos Auditores Fiscais brasileiros em aspectos 
que são caros à Classe. “Os inspetores portugueses tam-

bém têm uma luta travada pela valorização do cargo, 
defendem a entrada na carreira por meio do concurso 
público e, recentemente, passaram pela fusão entre as 
áreas de tributos internos e aduana, seguindo uma ten-
dência mundial em consonância com a legislação tribu-
tária da União Europeia”, apontou Juliana Simas. 

Nos dois dias de evento, ainda foram discutidos o 
papel dos Auditores e Inspetores Tributários e de suas 
entidades representativas, a arbitragem tributária, os 
impostos sobre grandes fortunas, sucessões e doações, 
bem como o futuro da área aduaneira, as tecnologias 
da Informação e o sigilo bancário.

Além do Sindifisco Nacional, também participaram 
do congresso representantes da Febrafite (Federação 
Brasileira de Associações de Fiscais de Tributos Estadu-
ais), e das portuguesas APIT (Associação Sindical dos 
Profissionais da Inspeção Tributária e Aduaneira) e CNT-
-Alfândegas (Comissão Nacional dos Trabalhadores 
das Alfândegas). 

 X Resultados
O congresso deliberou pela constituição de uma 

rede de cooperação entre as entidades que repre-
sentam as carreiras nos dois países. O objetivo é apri-
morar os mecanismos de controle e preservação da 
receita pública, mediante o intercâmbio de experiên-
cias, informações, recursos humanos e tecnológicos; 
representar os interesses comuns dos profissionais da 
auditoria e inspeção tributária e aduaneira junto às 
instituições supranacionais, aos governos, parlamentos 
ou casas legislativas; e zelar pelos interesses jurídicos, 
econômicos e funcionais dos profissionais da auditoria 
e inspeção tributárias e aduaneira, conforme ficou re-
gistrado na Carta do Porto. 

A rede de cooperação será  administrada pela APIT 
e pela Febrafite. O objetivo da rede é manter o debate 
em torno de questões tributárias comuns aos dois paí-
ses. A viabilidade de adesão efetiva à Rede será estu-
dada pelo Sindifisco Nacional.

Mensagem do presidente da República Portuguesa, 
Marcelo Rebelo de Sousa, publicada no site da Asso-
ciação Sindical dos Profissionais da Inspeção Tributária 
Aduaneira saudou e parabenizou a realização do even-
to: “congratulo-me com esta iniciativa relacionada 
com a Rede de Auditores Fiscais de Língua Portuguesa 
que irá, decerto, contribuir para disseminar o saber e a 
experiência e, desse modo, potencializar os resultados 
esperados da prática tributária e aduaneira entre este 
grupo de países que comungam da mesma língua”. 

Juliana Simas apresenta soluções 
para melhorar procedimentos no Carf 
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CARTA DO PORTO
Os auditores fiscais e inspetores tributários e aduaneiros, do Brasil e de Portugal, representados por suas entidades:

•    Associação Sindical dos Profissionais da Inspeção Tributária e Aduaneira – APIT
•    Federação Brasileira de Associações de Fiscais de Tributos Estaduais – FEBRAFITE
•    Comissão Nacional dos Trabalhadores das Alfândegas – CNT-Alfândegas
•    Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil – SINDIFISCO NACIONAL

Reunidos no 1º Congresso Luso-Brasileiro de Auditores Fiscais e Aduaneiros, realizado na cidade do Porto, Portugal, no período 
de 23 a 25 de maio de 2016, com a contribuição da Academia, debateram a “Sustentabilidade Financeira em Tempos de Crise: 
Que Desafios para os Sistemas Tributários?” na perspectiva de ampliar a compreensão dos múltiplos aspectos que envolvem as 
Administrações Tributárias do Brasil e de Portugal, bem como das garantias e prerrogativas dos respectivos servidores, auditores 
fiscais e inspetores tributários e aduaneiros, que exercem atividade específica e exclusiva de Estado.

Os participantes expressam satisfação pelo resultado do trabalho conjunto e o profissionalismo que lhes permitiram a troca 
de experiências e a ampliação do conhecimento, cujo objetivo central foi encontrar respostas para assegurar a sustentabilidade 
financeira dos Estados em tempos de crise. Para isso, foram discutidos, a arbitragem tributária, os impostos sobre as grandes fortu-
nas e sobre as sucessões e doações, o futuro da área aduaneira, as tecnologias de Informação e o sigilo bancário, tudo isso à luz 
do papel do auditor fiscal e inspetor tributário e aduaneiro e de suas entidades de representação.

CONSIDERANDO
•   que o actual contexto mundial de crise económica e financeira tem afectado todas as economias dos países de língua portu-
guesa, verificando-se variações no seu impacto face aos contextos de conjuntura política e económica, mas particularmente do 
nível de integração dessas economias nos mercados regionais e mundiais;
•   que as administrações fiscais e aduaneiras cumprem o papel indelegável de defender a integridade da receita pública, por 
meio da cobrança de tributos, do controlo dos fluxos internos e externos de bens e do combate à sonegação fiscal, dispondo 
para isso de competências institucionais e legais;
•   que a internacionalização da produção e a globalização da economia, conjuntamente com a utilização de poderosos meios 
financeiros e tecnológicos e complexos mecanismos de fraude fiscal, resultam em diversidade e sofisticação das práticas ilícitas, 
surgindo o que se vem designando por “criminalidade transnacional organizada”;
•   que a complexidade da natureza específica das funções dos auditores fiscais e inspetores tributários e aduaneiros, que incluem 
um forte componente de investigação criminal, assumindo mesmo funções de polícia criminal, cujos processos e condições de 
trabalho são diferentes das dos demais funcionários da Administração Pública, justificou desde sempre a existência de carreiras 
especiais;

AFIRMAM
•   a atividade dos auditores fiscais e inspetores tributários e aduaneiros deve estar fundada nos princípios da legalidade, da su-
premacia do interesse público, da isenção, autonomia e independência, da eficiência, eficácia e efetividade, da probidade, da 
motivação e da justiça fiscal.
•   os auditores fiscais e inspetores tributários e aduaneiros devem estar organizados em carreiras com atribuições típicas, exclusivas 
e específicas de Estado, com competências para o planejamento, a coordenação, a supervisão e a execução do controle fiscal 
e aduaneiro dos fatos e bens econômicos sujeitos à tributação, que devem ser exercidos de forma una, indivisível e indelegável;
•   que essas atribuições compreendem um conjunto de competências referentes à concepção e produção normativa da polí-
tica tributária e aduaneira; da orientação; da educação fiscal; do controle administrativo-tributário e aduaneiro; do controle da 
arrecadação e do crédito tributário; da gestão integrada das fronteiras.
Para isso,

DELIBERAM
•   constituir uma Rede com as entidades que representam essas categorias profissionais, com o objetivo de:
•  aprimorar os mecanismos de controle e preservação da receita pública, mediante o intercâmbio de experiências, informações, 
recursos humanos e tecnológicos;
•  representar os interesses comuns dos profissionais da auditoria e inspeção tributária e aduaneira junto às instituições supranacio-
nais, aos governos, parlamentos ou casas legislativas;
•   zelar pelos interesses jurídicos, económicos e funcionais dos profissionais da auditoria e inspeção tributárias e aduaneira.

Neste contexto, a APIT e a FEBRAFITE, conforme já decidido em suas instâncias deliberativas assumem a constituição da “Rede de 
Auditores Fiscais e Inspectores Tributários e Aduaneiros dos Países de Língua Portuguesa”.

Por sua vez, os representantes da CNT-Alfândegas e o Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil se 
comprometem a levar às suas respectivas entidades a recomendação de adesão à Rede.

Por fim, agradecem a dedicação dos palestrantes, congressistas e colaboradores.
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Por que devemos tributar 
lucros e dividendos?

Os grandes empresários brasileiros têm, em re-
gra, duas fontes de renda ligadas diretamen-
te à sua empresa ou grupo econômico. Uma 

delas é o pro labore, que equivale ao salário recebido 
por todo trabalhador, e a outra é uma fatia do lucro 
do negócio, que se assemelha a PLR (Participação nos 
Lucros e Resultados) paga aos empregados por algu-
mas empresas. Um “detalhe”, no entanto, diferencia 
brutalmente o tratamento fiscal recebido pelo grande 
empresário e pelo trabalhador comum: a tributação 
do Imposto de Renda. Ao passo que os rendimentos 
dos assalariados são submetidos a uma tabela pro-
gressiva, com teto de 27,5%, os ganhos de sócios de 
grandes companhias são isentos do IRPF.

O empregado de uma multinacional brasileira, por 
exemplo, com salário de R$ 5 mil por mês, pagou cer-
ca de R$ 6,5 mil reais de Imposto de Renda em 2015. 
Já o dono desta mesma empresa fictícia, que ganhou 
R$ 5 milhões no ano via distribuição de lucros e de-
clarou um pro labore mensal de apenas R$ 1,7 mil, in-
ferior ao limite de isenção da tabela progressiva, não 
pagou absolutamente nada de IRPF. O contrassenso 
se aplica, também, a investidores que receberam for-
tunas em dividendos oriundos de aplicações na bolsa 
de valores, com total isenção do IR garantida por lei. 

Desde 2010, o Sindicato busca a adoção de medi-
das, pela via legislativa, que garantam mais equilíbrio 
e justiça fiscal no País. Uma das principais propostas, 
defendidas no âmbito do projeto Imposto Justo, de ini-
ciativa do Sindifisco Nacional, é a tributação de lucros 
e dividendos. Trata-se de uma forma eficaz de aumen-
tar a arrecadação tributária para, com isso, isentar 
uma parcela maior do salário do trabalhador – apli-
cando correções inflacionárias na tabela do IPRF e 
reajustando adequadamente os limites de dedução. 
Seria possível, com isso, desonerar os contribuintes de 
classes média e baixa e eliminar uma injusta isenção 
“temporária” que já dura mais de 20 anos.

Até 1995, lucros e dividendos eram tributados a uma 
alíquota de 15%, sem aplicação de tabela progressiva. 
Em um momento de turbulência econômica, contudo, 
o Governo Fernando Henrique Cardoso decidiu isentar 
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as remessas ao exterior, na tentativa de atrair capital 
produtivo estrangeiro. O Governo, então, se viu forçado 
a estender o benefício fiscal ao empresariado domésti-
co, isentando integralmente lucros e dividendos. A me-
dida, inicialmente provisória, acabou consolidada pela 
Lei 9.249, de 26 de dezembro de 1995, beneficiando em-
presários e investidores brasileiros e estrangeiros.

Além de favorecer a parcela da população que 
ocupa o topo da pirâmide social, a renúncia fiscal 
tem custado caro aos cofres públicos. Especialistas 
do Ipea (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada) 
estimam que, somente com a isenção sobre lucros 
e dividendos, o Estado deixa de arrecadar R$ 43 bi-
lhões anuais: valor que tem crescido gradativamen-
te a cada ano. Em 2010, quando o Sindifisco levantou 
a bandeira do Imposto Justo, o montante totalizava 
cerca de R$ 25 bilhões, sendo R$ 18 bilhões no mer-
cado interno e R$ 7 bilhões referentes às remessas ao 
exterior – que em 2015 somaram 12 bilhões de reais 
renunciados, de um total de 21 bilhões de dólares em 
remessas para fora do País. Isso faz com que o fruto 
do esforço dos trabalhadores seja exportado e acabe 
gerando riquezas lá fora, e não aqui.

 X Contramão
A política de isenção tributária adotada pelo Brasil 

está na contramão do restante do mundo. A maioria 
dos países desenvolvidos, e mesmo os emergentes 
e em desenvolvimento, já aboliu o sistema de deso-
neração de lucros e dividendos. Dentre as nações 
latino-americanas, somente Brasil, Uruguai e Equa-
dor ainda mantêm esse modelo. Estudo recente da 
Diretoria de Estudos Técnicos do Sindifisco Nacional 
aponta que, em uma amostra mais ampla, contem-
plando 34 países da OCDE (Organização para a Co-
operação e Desenvolvimento Econômico), apenas a 
Estônia e a Eslováquia optam pela isenção. Os da-
dos, referentes ao ano de 2015, demonstram que a 
tributação dos dividendos para pessoas físicas che-
ga a 51% na Irlanda, 44% na França, 42% na Dinamar-
ca e 30% nos Estados Unidos.

A isenção adotada pelo Brasil prejudica não ape-
nas a arrecadação federal, mas dificulta, ainda, a re-
alização de acordos internacionais que tratam da bi-
tributação – quando empresas e investidores pagam 
imposto no país de origem e, também, no país que 
recebe a remessa de lucros e dividendos. “Como não 
aplica nenhuma tributação, o Brasil não tem poder de 
barganha para fazer acordos que beneficiem os dois 

Tributação sobre Lucros e Didivendos (%) em 
Países da OCDE

País Pessoa Jurídica* Pessoa Física**

Austrália 30,0 27,1
Áustria 25,0 25,0
Bélgica 34,0 25,0
Canadá 26,3 33,8
Chile 22,5 22,6
Rep. Tcheca 19,0 15,0
Dinamarca 23,5 42,0
Estônia 20,0 0,0
Finlândia 20,0 28,1
França 34,4 44,0
Alemanha 30,2 26,4
Grécia 26,0 10,0
Hungria 19,0 16,0
Islândia 20,0 20,0
Irlanda 12,5 51,0
Israel 26,5 30,0
Itália 27,5 26,0
Japão 32,1 20,3
Coreia 24,2 35,4
Luxemburgo 29,2 20,0
México 30,0 17,1
Holanda 25,0 25,0
Nova Zelândia 28,0 6,9
Noruega 27,0 27,0
Polônia 19,0 19,0
Portugal 29,5 28,0
Rep. Eslováquia 22,0 0,0
Eslovênia 17,0 25,0
Espanha 28,0 24,0
Suécia 22,0 30,0
Suíça 21,2 21,1
Turquia 20,0 17,5
Reino Unido 20,0 30,6
Estados Unidos 39,0 30,3
Fonte: OCDE, 2015

Elaboração: Departamento de estudos técnicos do Sindifisco Nacional

*Alíquota sobre a distribuição de lucros da empresa (pessoa Jurídica.

**Alíquota sobre dividendos recebidos pelo acionista (Pessoa Física), 

após deduções e abatimentos
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países”, observa o diretor de Comunicação do Sindi-
fisco Nacional, Pedro Delarue. Dessa forma, empresas 
nacionais com subsidiárias no exterior acabam tendo 
seus lucros integralmente tributados lá fora, enquanto 
empresas estrangeiras com subsidiárias no Brasil tribu-
tam, também no exterior, os lucros enviados ao Brasil.

 X Bitributação
Uma das principais justificativas para a manuten-

ção do atual modelo de isenção, pregada desde a 
aprovação da Lei 9.249/95, seria a de evitar uma su-
posta bitributação dentro do Sistema Tributário Nacio-
nal. Isso porque as empresas pagam o IRPJ (Imposto 
de Renda Pessoa Jurídica), que já compreende a par-
cela de lucros, não devendo, nessa hipótese, incidir 
um novo imposto para o sócio ou proprietário. O Sin-
difisco defende, entretanto, um modelo de tributação 
que trata empresas (Pessoa Jurídica) e indivíduos (Pes-
soa Física) separadamente. Primeiro, o imposto incide 
sobre o lucro da empresa; depois, sócios e acionistas 
que recebem parte desses valores (via lucros ou divi-
dendos) também são tributados.

A tese encontra amparo nos artigos 43 e 45 do CTN 
(Código Tributário Nacional), que determinam a tribu-
tação sobre os rendimentos obtidos tanto pelo traba-
lho quanto pelo investimento de capital, independen-
temente de o contribuinte ser proprietário de meios 
de produção já tributados. Diante disso, e para que 
haja mais isonomia entre os contribuintes, o Sindifisco 
propõe a adoção de uma tabela progressiva para a 
tributação de lucros e dividendos, de forma a equali-
zar os ganhos advindos do trabalho e do capital.

A proposta, inicialmente desenvolvida com dados 
do ano-base 2010, isenta empresários e investidores que 
ganham até R$ 60 mil por ano: grupo que equivale a 
65% do total, mas responde por apenas 6,14% do valor 
declarado de lucros e dividendos. As três faixas de con-
tribuição progressiva teriam alíquotas de 5% (ganhos de 
R$ 60 mil a R$ 120 mil), 10% (ganhos de R$ 120 mil a R$ 240 
mil) e 15% (ganhos acima de R$ 240 mil anuais). O teto 
contemplaria apenas 11% dos contribuintes, mas com 
impacto de R$ 17 bilhões ao ano, abrangendo 94% de 
toda a arrecadação. “Empresários e investidores mais 
ricos são os que mais pagariam”, ressalta Pedro Delarue. 
Para as remessas enviadas ao exterior, a alíquota seria 

Tabela Progressiva Anual para Lucros e Dividendos

Lucro ou Dividendo Alíquotas Parcela a Deduzir

até R$ 60.000,00 Isento
de R$ 60.000,01 até R$ 120.000,00 5% R$ 3.000,00

de R$ 120.000,01 até R$ 240.000,00 10% R$ 9.000,00
acima de R$ 240.000,00 15% R$ 21.000,00

Fonte: Sindifisco Nacional

Lucros e Dividendos - Pessoa Física, Ano-Base 2010

Faixas de Rendimentos 
Declarados

Declarações Valor Declarado Arrecadação Prevista

Quantidade % Em R$ Em % Em R$ Em %
Até R$ 60.000,00 732,256 65.62% 10,768,702,773 6.14% -

De R$ 60.000,01 a R$ 120.000,00 149,331 13.38% 13,044,798,978 7.43% 204,246,948.91 1.11%
De R$ 120.000,01 a R$ 240.000,00 111,703 10.01% 19,041,494,683 10.85% 898,822,468.84 4.88%

Acima de R$ 240.000,00 122,540 10.98% 132,624,828,117 75.58% 17,320,384,219.43 94.01%
Total 1,115,830 100.00% 175,479,824,551 100.00% 18,423,453,637.18 100.00%

Fonte: RFB



11
TRIBUTAÇÃO

fixada em 15%, independentemen-
te dos valores auferidos pelo Banco 
Central.

A nova sistemática está detalha-
da no PL (Projeto de Lei) 6.094/13, 
proposto pelo Sindifisco Nacional 
e apresentado pelos deputados 
federais Vicente Candido (PT/SP), 
João Campos (PSDB/GO), Paulo 
Rubem Santiago (PDT/PE) e Ricardo 
Berzoini (PT/SP). Enquanto o projeto 
tramita na Câmara dos Deputados 
– atualmente na CFT (Comissão de 
Finanças e Tributação) –, a cobran-
ça de tributos da camada mais rica 
da sociedade ganha espaço na 
mídia nacional e internacional. Re-
portagem do jornal espanhol El País 
destacou o tema, no fim de maio, 
demonstrando que o imposto sobre 
lucros e dividendos ajudaria o Brasil 
a reequilibrar as contas públicas e 
daria fôlego no enfrentamento da 
atual crise econômica. A medida 
pode recompor os cofres públicos, 
mas é acima de tudo uma questão 
de justiça fiscal que beneficiaria a 
maioria dos brasileiros.

Empresários e 
investidores mais 
ricos são os que 
mais pagariam

Pedro Delarue, diretor de Comunicação 
Social do Sindifisco Nacional

Estimativa de perda de arrecadação com a isenção das 
remessas ao exterior 1996-2015

Ano

Remessas 
de Lucros e 

Dividendos ao 
Exterior

(US$ milhões)1

Taxa de 
Câmbio 
Média2

Valores em 
R$ milhões

Tributação à 
alíquota de 

15%

1996 4.258,07 1,0394 4.425,84 663,88

1997 6.332,24 1,1164 7.069,31 1.060,40

1998 7.287,27 1,2087 8.808,12 1.321,22

1999 5.514,69 1,789 9.865,77 1.479,87

2000 4.252,83 1,9554 8.315,99 1.247,40

2001 5.226,24 2,3204 12.126,96 1.819,04

2002 6.019,92 3,5333 21.270,19 3.190,53

2003 6.403,24 2,8892 18.500,24 2.775,04

2004 8.257,32 2,6544 21.918,22 3.287,73

2005 13.337,09 2,3407 31.218,12 4.682,72

2006 17.317,88 2,138 37.025,64 5.553,85

2007 23.599,62 1,7713 41.802,00 6.270,30

2008 35.415,96 2,337 82.767,10 12.415,06

2009 26.448,58 1,7412 46.052,26 6.907,84

2010 31.263,50 1,6662 52.091,24 7.813,69

2011 39.970,50 1,8758 74.976,66 11.246,50

2012 28.604,53 2,0435 58.453,36 8.768,00

2013 30.651,99 2,3400 71.725,66 10.758,85

2014 27.963,00 2,6562 74.275,32 11.141,30

2015 20.927,00 3,9048 81.715,75 12.257,36

Total 349.051,47 - 764.403,75 114.660,58

Fonte: BACEN, 2015 a e 2015 b
1 Conta de Serviçoes e Rendas do Balanço de Pagamentos
2 Cotação de Fechamento - Venda em 31/12 de cada ano
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O momento turbulento da economia brasileira, 
aliado ao cenário de mudanças e incertezas 
políticas, tem exigido do Governo interino uma 

postura mais transparente e propositiva no enfrenta-
mento dos macrodesafios do País. Tão logo assumiu o 
poder, a nova equipe econômica se dispôs a traçar 
uma radiografia da real situação fiscal do Brasil e a 
propor medidas de saneamento das contas públicas. 
Nesse ínterim, o anúncio de eventuais mudanças na 
Previdência Social rapidamente veio à tona. E como 
tem acontecido de forma reiterada nas últimas duas 
décadas, a justificativa para mais uma “reforma” previ-
denciária está baseada num suposto desequilíbrio en-
tre receitas e despesas destinadas à manutenção de 
trabalhadores inativos: um déficit enganoso que não 
representa a realidade contábil da Seguridade Social.

Para se entender a lógica de sustentabilidade da 
Previdência, é necessário conhecer suas origens e sua 
forma de financiamento. Instituída em 1923 pela Lei Eloi 
Chaves, com a criação das CAPS (Caixas de Aposen-
tadorias e Pensões) – que sete anos mais tarde seriam 
substituídas pelos IAPS (Institutos de Aposentadorias e 
Pensões) –, o sistema passou por várias reformulações 
que culminaram na criação do atual INSS (Instituto Na-
cional do Seguro Social), com regras que limitam o va-
lor dos benefícios. Em termos práticos, os pagamentos 
sempre foram bancados por patrões e empregados.

A Constituição Federal de 1988, contudo, instituiu im-
portantes mudanças previdenciárias que têm sido omi-
tidas pelos defensores das reformas. As principais foram 

A verdadeira face da 
Previdência Social

a inclusão do Estado como financiador do modelo pre-
videnciário brasileiro e a consequente criação da cha-
mada Seguridade Social, que contempla não apenas o 
RGPS (Regime Geral de Previdência Social) mas também 
as áreas de Saúde e Assistência Social. Dessa forma, a 
lógica de captação de receitas passou a ser tripartite, 
composta por empresa, empregado e Estado. O novo 
sistema foi regulamentado em julho de 1991 pelas Leis 
8.212/91 – que trata da organização da Seguridade So-
cial – e 8.213/91, que dispõe sobre os planos de benefícios 
da Previdência. A partir de então, o pagamento de be-
nefícios previdenciários não poderia mais ser desvincula-
do dos assistenciais (concedidos a idosos e pessoas com 
deficiência) e tampouco dos gastos com saúde pública 
para fins de contabilidade. E por uma razão simples: a 
conta da Seguridade é uma só!

A despeito disso, o Governo Federal, por meio dos 
Ministérios da Fazenda e da Previdência Social, vem 
alardeando déficits da ordem de R$ 40 bilhões no 
RGPS, nos últimos anos, chegando a R$ 56 bilhões em 
2014 e a assustadores R$ 85 bilhões em 2015. Os da-
dos, no entanto, levam em consideração apenas a 
diferença entre as contribuições de patrões e empre-
gados e a despesa total do RGPS com o pagamento 
de aposentadorias, benefícios e pensões. Ou seja, o 
Governo tem omitido, historicamente, ano após ano, 
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a verdadeira conta da Seguridade Social, que jamais 
operou no vermelho. “Não se pode separar a Previ-
dência da Assistência e da Saúde para maquiar uma 
conta negativa e justificar reformas prejudiciais ao 
trabalhador”, defende o presidente do Sindifisco Na-
cional, Cláudio Damasceno. “Todos os Governos têm 
feito isso e é uma grande mentira contada ao povo 
brasileiro”, complementa.

A verdadeira receita da Seguridade é formada, 
além das contribuições patronais e dos trabalhado-
res, de outras cinco fontes de recursos, entre elas o 
PIS/Pasep, a Cofins (Contribuição para Financiamen-
to da Seguridade Social), a CSLL (Contribuição Social 
sobre o Lucro Líquido) e uma fatia menor oriunda de 
recursos próprios do Governo Federal. Na tentativa de 
derrubar a farsa envolvendo os números da Previdên-
cia, o Sindifisco Nacional e a Anfip (Associação Na-
cional dos Auditores Fiscais da Receita Federal) têm 
feito análises técnicas e estudos que comprovam o 
superávit histórico da Seguridade Social.

Ao colocar na ponta do lápis todas as receitas e 
despesas, incluindo o orçamento total da Saúde e de 
programas sociais como o Bolsa Família (constantes 
da conta da Seguridade), os números apontam sal-
do anual médio positivo da ordem de R$ 60 bilhões 
nos últimos cinco anos. Mesmo em 2015, com o agra-
vamento da crise política e econômica – e seu for-
te impacto negativo sobre a geração de emprego e 
renda, a Seguridade Social contabilizou saldo de R$ 
11 bilhões (de acordo com dados preliminares obtidos 
pela Anfip). “Isso demonstra que não existe qualquer 
déficit na Previdência”, assevera o secretário-geral do 
Sindifisco Nacional, Rogério Calil.

 X Gargalos
Além da constatação de superávit na Seguridade 

Social, existem sangrias na própria forma de cálcu-
lo do suposto rombo pregado pelo Governo. Mesmo 
analisando a receita Previdenciária em separado, fa-

cilmente se percebe equívocos de gestão que levam 
para o ralo parte dos recursos destinados ao paga-
mento de aposentadorias e pensões. A conta fecha-
ria com facilidade se o governo revisse sua política 
de remissões e renúncias fiscais, eliminasse a incidên-
cia da DRU (Desvinculação de Receitas da União) so-
bre os recursos previdenciários e, ainda, combatesse 
a chamada “pejotização”, que coloca os patrões à 
margem da lei tributária ao permitir que o emprega-
dor transforme empregados em “empresas” e deixe 
de recolher a Contribuição Previdenciária Patronal. 
“Antes de se falar em déficit, tem que se discutir todos 
esses fatores que acabam tirando dinheiro da conta, 
direta ou indiretamente”, adverte o diretor de Comu-
nicação Social do Sindifisco Nacional, Pedro Delarue.

Desonerações do Governo e DRU cobram conta do trabalhador

As propostas de novas reformas na Previ-
dência abrangem 7 itens

O Sindicato e dezenas de outras entidades que fazem 
frente contra a reforma previdenciária defendem que 
o valor do déficit pregado pelo Governo, resultante da 
contabilidade simples e errônea da Previdência (sem 
considerar a conta da Seguridade Social com um todo), 
já teria sido bem menor em 2015 e totalmente zerado 

nos dois anos anteriores se o Governo apenas houves-
se aberto mão das renúncias fiscais. Estudo elaborado 
pela Diretoria de Estudos Técnicos do Sindifisco Nacio-
nal, baseado em dados da Receita Federal, aponta 
que as contribuições previdenciárias renunciadas – com 
destaque para a desoneração da folha de pagamento 

Financiamento da Previdência Social: 
receitas, renúncias e recuperação de créditos1

Convergência dos sistemas previdenciários7

2 Demografia e idade mínima das 
aposentadorias

3 Diferença de regras entre homens e mulheres

4 Regras das pensões por morte

5 Previdência rural: financiamento e regras 
de acesso

6 Regimes Próprios de Previdência
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e os incentivos ao Simples Nacional e entidades filantró-
picas – somariam R$ 30 bilhões em 2012, R$ 42 bilhões em 
2013 e R$ 57 bilhões em 2014. No ano passado, outros R$ 
64 bilhões deixaram de ser arrecadados pelo Governo, 
somente com as renúncias, o que reduziria o falso déficit 
de R$ 85 bilhões para cerca de R$ 20 bilhões: valor que 
se tornaria em superávit na hipótese de não incidência 
da DRU sobre as receitas previdenciárias.

A política recente de renúncia tributária teve como 
ponto de partida a crise do subprime norte-americano 
que afetou, principalmente, o setor industrial do País a 
partir de 2008. Com a forte queda de produção e dos 
investimentos o Governo decidiu, no ano seguinte, ado-
tar uma política fiscal e monetária expansionista, que 
incentivou o consumo e a produção nacional, tendo 
como carro-chefe a redução temporária do IPI (Impos-
to sobre Produtos Industrializados). Nesse contexto, foi 
implantado, em 2011, o Plano Brasil Maior, que buscou 
estimular o desenvolvimento tecnológico e dar com-
petitividade a setores mais fragilizados da economia. O 
que mais tarde se mostraria um tiro no pé, entretanto, foi 
a decisão de desonerar a folha salarial, por meio da Lei 
nº 12.546/2011 (como parte do Brasil Maior).

A medida que inicialmente abarcou apenas os se-
tores de confecções, calçados, móveis e softwares foi 
expandida gradativamente, nos anos seguintes, che-
gando a contemplar 56 setores em 2014. Na prática, a 
desoneração da folha reduziu a zero a alíquota de 20% 
da contribuição para o INSS das empresas beneficia-
das, tendo como contrapartida a cobrança de uma 
parcela bem menor incidente sobre o faturamento das 
empresas, de forma diferenciada por setor. Os percen-
tuais foram revistos, em 2015, mas, em valores reais, per-
manecem muito abaixo da antiga contribuição de 20%. 
Dessa forma, a desoneração da folha de salários custou, 
isoladamente, R$ 217 bilhões à Previdência Social nos úl-
timos cinco anos.

DRU – Um ponto também fortemente criticado pelo 
Sindifisco Nacional diz respeito à cessão, aos cofres pú-
blicos, de 20% do orçamento da Seguridade Social por 
meio da DRU, implantada pelo artigo 76 do ADCT (Ato 
das Disposições Constitucionais Transitórias), em 1988, 
e regulamentada pela EC (Emenda Constitucional) 
42/2003. Os dispositivos deram carta branca ao Executi-
vo para usar, como quiser, um quinto das receitas oriun-
das de impostos e contribuições sociais, o que afetou 
diretamente a conta da Seguridade. “Não é aceitável 
que uma fatia desse tamanho seja tirada da fonte que 

mantêm a Previdência Social”, contesta a professora de 
Direito Previdenciário da Universidade Católica do Para-
ná (PUCPR), Melissa Folmann.

Ao invés de rever a “subtração” de recursos da Previ-
dência, via DRU, o Governo Federal tenta aumentar de 
20% para 30% o montante desvinculado, por meio da 
PEC 87/2015. No dia 8 de junho de 2016, o Plenário da 
Câmara dos Deputados aprovou, em segundo turno, a 
proposta que eleva o percentual para os próximos sete 
anos, até 2023. “Isso é um grande contrassenso”, afirma 
Folmann. A especialista aponta que, ao contrário do 
que propõe a PEC, a não-incidência da DRU sobre a 
Seguridade Social, com valores próximos a R$ 65 bilhões 
anuais, ajudaria a manter, por muitos anos, a sustentabili-
dade do sistema previdenciário. “Apenas num futuro dis-
tante se poderia pensar num déficit real”, projeta Melissa.

Outro cano por onde deságua dinheiro público des-
tinado ao financiamento da Seguridade são as renún-
cias ligadas à dívida ativa da União. O Sindifisco defen-
de que sejam modificadas as formas de cobrança dos 
valores, por meio da revisão dos atos que concedem 
perdões e pagamentos diferenciados aos devedores. 
O atual modelo de arrecadação permite que apenas 
valores irrisórios de débitos previdenciários sejam recu-
perados pelo Governo. Desde 2011, o percentual ar-
recadado está abaixo de 1,7% por ano, com redução 
significativa nos últimos dois anos. Dos R$ 307 bilhões de-
vidos em 2014, somente R$ 1 bilhão foi pago pelos deve-
dores, o que equivale a míseros 0,33% do total. Em 2015, 
o percentual se manteve praticamente inalterado, com 
estoque de R$ 350 bilhões e R$ 1,1 bilhão arrecadado.

Os gargalos que contribuem com a redução das re-
ceitas da Seguridade foram tratados na cerimônia de 
relançamento da Frente Parlamentar Mista em Defesa 
da Previdência Social, ocorrida no dia 31 de maio, no 
Senado Federal, com a presença e participação do 
Sindifisco. Durante o evento, a professora Melissa Fol-
mann alertou que será necessário fazer uma reforma 
verdadeira da Previdência, no longo prazo, mas não 
nos moldes propostos pelo Governo. “Não podemos 
falar apenas de mudar a idade para a aposentadoria 
ou de retirar outros direitos do trabalhador. Temos que 
modificar o sistema como um todo, especialmente na 
correção dos gargalos”, pontuou. “Estou me referindo a 
uma grande reforma e não a essas ‘adequações’ cha-
madas de reformas que têm sido feitas pelos governos”, 
completa Folmann.

O primeiro passo seria a troca da falácia do déficit 
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Receitas e Despesas da Seguridade Social - Valores correntes - R$ milhões
Receitas Realizadas 2011 2012 2013 2014 2015 (*)

1. Receita de contribuições sociais 508.095 573.815 634.239 665.162 671.637

    Receita Previdenciária 245.890 283.441 317.164 349.503 352.553

    Cofins 159.625 181.555 199.410 195.914 200.926

    CSLL 57.582 57.316 62.545 63.197 59.665

    PIS/PASEP 41.584 47.738 51.065 51.773 53.070

    Outras contribuições (Conc. Prognóstico e outros) 3.414 3.765 4.055 4.775 5.423

2. Receitas de entidades da Seguridade 16.729 20.148 14.975 19.093 20.535

    Recursos próprios do MDS/MTPS/MS 3.978 4.207 4.916 5.103 5.710

    Recursos próprios do FAT 12.240 15.450 9.550 13.438 14.161

    Taxas, multas e juros da Fiscalização 511 491 509 552 664

3. Contrapartida Orçamento Fiscal para EPU 2.256 1.774 1.782 1.835 2.226

Total de Receitas da Seguridade social 527.080 595.737 650.996 686.091 694.398

Despesas Realizadas 2011 2012 2013 2014 2015 (*)

1. Benefícios Previdenciários 281.438 316.589 357.003 394.201 436.090

    Previdenciários urbanos 218.616 243.954 274.652 303.541 336.296

    Previdenciários rurais 61.435 71.135 80.355 88.703 98.041

    Compensação previd. (entre RGPS e RPPS) 1.387 1.500 1.996 1.958 1.753

2. Benefícios assistenciais 25.116 30.324 33.869 37.597 41.798

    Assistenciais Idosos - LOAS e RMV 11.537 14.318 15.916 17.715 18.460

    Assistenciais Deficientes - LOAS e RMV 13.579 16.006 17.953 19.882 23.338

3. Bolsa-Família e outras Transferências 16.767 20.543 24.004 26.162 26.921

4. EPU - Benefícios de Legislação Especial 2.256 1.774 1.782 1.835 2.226

5. Saúde: despesas do MS
(inclusive pessoal, exceto inativos)

72.332 80.085 85.429 94.235 102.206

6. Assistência social: despesas do MDS
(inclusive pessoal, exceto inativos)

4.033 5.659 6.227 7.020 5.389

7. Previdência social: despesas do MPS
(inclusive pessoal, exceto inativos)

6.767 7.171 7.401 7.828 8.197

8. Outras ações da seguridade social 7.875 10.410 11.972 10.965 11.655

9. Benefícios e outras ações do FAT 34.738 40.491 47.066 52.355 48.687

Total de Despesas da Seguridade Social 451.322 513.046 574.753 632.198 683.169

Resultado da Seguridade Social 75.758 82.691 76.243 53.893 11.229

Fonte: MTPS, STN, RFB, SIAFI e Siga Brasil. Elaboração ANFIP

(*) 2015 - Dados ainda preliminares

previdenciário por uma demonstração, pelo Executivo, 
de cálculos atuariais que justificassem as mudanças. 
“Precisamos saber exatamente como essa conta é tra-
tada e quais os verdadeiros impactos de cada medida 
no resultado final”, assinala Folmann. A sugestão, contu-
do, depende essencialmente de uma postura transpa-

rente do Governo no tratamento da Previdência Social. 
A transparência e o equilíbrio atuarial e econômico 
serão determinantes para que tenhamos um modelo 
previdenciário sustentável, baseado na legalidade e no 
respeito aos direitos dos trabalhadores.
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Resultado do RGPS - Valores correntes - R$ milhões
Item 2011 2012 2013 2014 2015

1. Arrecadação Líquida Total 245.892 275.765 307.147 337.503 350.272
1.1 Arrecadação Líquida Urbana 240.534 268.199 291.967 312.775 317.742
1.2 Arrecadação Líquida Rural 5.356 5.763 6.156 6.670 7.081
1.3 Comprev 2 13 4 6 42
1.4 Compensação Desoneração da Folha de Pgto 0 1.790 9.020 18.052 25.407
2. Despesa com Benefícios 281.438 316.589 357.003 394.201 436.090
2.1 Benefícios Previdenciários 272.839 308.299 347.599 382.892 424.715
2.1.1 Urbano 213.004 238.703 268.974 296.399 328.961
2.1.2 Rural 59.835 69.590 78.625 86.493 95.754
2.2 Passivo Judicial 7.212 6.791 7.408 9.351 9.622
2.2.1 Urbano 5.612 5.245 5.679 7.141 7.335
2.2.2 Rural 1.600 1.546 1.729 2.210 2.287
2.3 Comprev 1.387 1.500 1.996 1.958 1.753

3. Resultado Previdenciário excluindo 
Renúncias -35.546 -40.825 -49.856 -56.698 -85.818

Dívida Ativa - Débitos Previdenciários - Valores correntes - R$ milhões
Item 2011 2012 2013 2014 2015

Arrecadação 2.525 3.941 3.818 1.026 1.127
Estoque da dívida 185.820 231.674 255.033 307.707 350.678
Percentual cobrado do estoque 1,36% 1,70% 1,50% 0,33% 0,32%

Fonte: Para as receitas, SigaBrasil, do Senado Federal. Para o estoque da dívida, Balanço Geral da União.

Elaboração ANFIP

Renúncias - Contribuição para a Previdência Social - Valores correntes - R$ milhões

Gasto Tributário
Estimativa Bases Efetivas Projeção

2011 2012 2013 2014 2015 2016
Copa do Mundo 0 0 1 7 1 -
Desoneração da Folha de Salários - 3.616 12.284 22.107 26.160 15.863
Dona de Casa 6 125 203 225 217 224
Entidades Filantrópicas 7.109 8.099 8.720 10.428 10.715 11.033
Exportação da Produção Rural 3.287 3.882 4.484 4.638 5.941 7.224
MEI - Microempreendedor Individual 200 501 786 991 1.018 1.048
Olimpíada - - 23 14 60 331
Simples Nacional 9.737 14.441 18.267 19.535 20.072 20.669
TI - Tecnologia da Informação e TIC - TI e 
da Comunicação

100 0 0 - - -

Soma 20.438 30.664 44.769 57.946 64.185 56.392
Fonte: RFB. Elaboração ANFIP
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Filiação à Fenat é estratégica 
na atuação política do 
Sindifisco nacional 
Os Auditores Fiscais deverão apreciar em Assem-

bleia Nacional nas próximas semanas a filiação 
do Sindifisco Nacional à Fenat (Federação Na-

cional dos Auditores Fiscais das Administrações Tributá-
rias Federal, Estaduais e Distrital), conforme aprovado 
pelo CDS (Conselho de Delegados Sindicais) ocorrido 
de 17 a 20 de maio, na cidade de São Paulo. A DEN (Di-
retoria Executiva Nacional) entende que a conjuntura 
atual é propícia à filiação do Sindicato à nova entida-
de, fundada em novembro de 2015. 

De acordo com o presidente Cláudio Damasceno, 
ao defender a proposta, a “união” é uma estratégia que 
vem agregar mais um elemento na atuação política do 
Sindifisco Nacional às lutas a serem travadas no Con-
gresso Nacional. “Esse é o momento de nos filiarmos a 
uma federação que tem praticamente os mesmos inte-
resses que os nossos. É um passo importante em direção 
à valorização dos Auditores Fiscais, em especial quan-

Esse é o momento 
de nos filiarmos a 

uma federação que 
tem praticamente 

os mesmos interesses 
que os nossos. 

Claudio Damasceno, 
Presidente do Sindifisco

do se trata da conquista da PEC (Proposta de Emenda à 
Constituição) 186/07”, defendeu Damasceno.

A Fenat é uma entidade formada somente por sin-
dicatos representativos de Auditores Fiscais de Tributos 
Estaduais e, agora, pode contar com a integração dos 
Auditores Federais. A Federação foi criada com o obje-
tivo de representar o cargo de Auditor Fiscal em todas 
as esferas administrativas, ou seja, tem uma visão que 
vai ao encontro da manifestada pela Classe dos Audi-
tores Fiscais da Receita Federal do Brasil. O desejo de 
buscar a valorização do cargo através de reconheci-
mento legal será fortalecido para a luta no Legislativo 
pela PEC (Proposta de Emenda à Constituição) 186/07, 
e para a aprovação da LOF (Lei Orgânica do Fisco). 

A PEC 186/07 prevê a criação de Lei Complemen-
tar que estabelece as normas gerais aplicáveis à Ad-
ministração Tributária da União, dos Estados, do Distri-
to Federal e dos Municípios, dispondo inclusive sobre 
direitos, deveres, garantias e prerrogativas dos cargos 
de sua carreira específica; evidencia também a ne-
cessidade de uma LOF (Lei Orgânica do Fisco) tanto 
no âmbito federal, quanto para as unidades federati-
vas. Por obvio, a matéria é interesse comum de todos 
os Auditores Fiscais do país. 

Com a Fenat, as bandeiras que o Sindicato já de-
fende passarão a ser defendidas também por enti-
dades que congregam os fiscos estaduais e somam 
esforços, junto com os Auditores Fiscais da Receita 
Federal do Brasil, para que questões caras à Classe 
possam se tornar realidade.

 X Contribuição
A DEN entende que a maior contribuição do Sindi-

fisco Nacional para a Fenat, neste momento, é a trans-
ferência do conhecimento, do know how dos Estudos 
Técnicos, no sentido de se somar com as outras entida-
des, que têm os mesmos objetivos, para fazer um tra-
balho muito forte, não só junto à sociedade, mas ao 
Congresso Nacional e ao Governo. Quanto ao aporte 
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em valores, a contribuição seria praticamente irrisória 
(R$ 1.500), valor simbólico diante do que virá a ser a 
entidade em termos de representatividade política. 

Alguns apresentam restrições à filiação sob o argu-
mento de que a entidade é muito nova, mas há de se 
levar em consideração que a Diretoria fez uma análi-
se profunda sobre os objetivos da federação. Na opi-
nião da DEN, a entidade representa uma oportunida-
de, em um momento difícil para toda a administração 
tributária, mas também de grandes oportunidades. 

 “Entrar depois de ela (a Fenat) estar consolidada 
nos traria o benefício de estarmos atuando junto com 
as demais entidades que a integram, mas estaríamos 
fora da formação, do pensamento da entidade. En-
trando agora, vamos ter um peso político importante 
para fazer com que essa estrutura também, no futuro, 
contemple aquilo que entendemos que deve ser fei-
to”, explicou Damasceno. 

Autonomia do Sindicato – A filiação nada implica na 
autonomia do Sindifisco Nacional, que vai continuar atu-
ando como sempre fez junto ao Governo Federal. As de-
mais entidades também são autônomas, e assim como 
os Auditores Fiscais Federais, continuarão suas lutas nos 
estados. O que une todos são as causas nacionais, aque-
las em que os interesses são convergentes, como o exem-
plo da PEC 186/07 e da Lei Orgânica do Fisco.

Entrando agora 
(Fenat), vamos ter 
um peso político 
importante para 
fazer com que 
essa estrutura 

também, no futuro, 
contemple aquilo 
que entendemos 
que deve ser feito

Claudio Damasceno, 
Presidente do Sindifisco
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Assuntos Parlamentares: 
Nova Diretoria reforça 
atividades para 
aproximar Classe e 
Legislativo

Trabalhar junto aos parlamentares, auxiliar aqueles que querem 
buscar melhores resultados no andamento dos projetos legislati-
vos, beneficiando a Categoria, e o povo brasileiro, cujas ações do 

Congresso Nacional também atingem diretamente. Esse é o objetivo 
perseguido diuturnamente pela DAP (Diretoria de Assuntos Parlamen-
tares) do Sindifisco Nacional. 

Uma das primeiras realizações da nova gestão da DAP foi a visita à 
DRF (Delegacia da Receita Federal) em Franca (SP). O encontro contou 
com mais de 20 Auditores Fiscais, e a pauta foi a importância do trabalho 
de base e o progresso das atividades voltadas ao trabalho parlamentar. 
Essa ação é parte da proposta da Diretoria de consolidar uma estrutura 
que contemple, dentro do trabalho parlamentar de base, a figura de, 
pelo menos, um representante em cada DS (Delegacia Sindical) com 
desenvoltura para tratar de assuntos legislativos e manter contato com 
a diretoria parlamentar nacional. Será esta pessoa a receber materiais e 
orientações, ou seja, o elo entre a Regional e a DEN (Diretoria Executiva 
Nacional) no tocante aos assuntos legislativos. 

20
TRABALHO PARLAMENTAR



21
TRABALHO PARLAMENTAR

Apresentar de forma transparente a 
atuação da Diretoria e os êxitos obtidos 
junto ao Congresso nacional são alguns 
dos intuitos desta proposta da Direto-
ria de Assuntos Parlamentares. A ideia é 
produzir vídeos, para serem exibidos se-
manalmente, apontando tudo o que pas-
sou no âmbito dos trabalhos legislativos. 
O projeto contém duas linhas editoriais: 
Análise de Conjuntura e Comunicação 
Institucional.

A primeira trará o contexto das ativida-
des, as medidas, propostas e projetos em 
andamento nas casas legislativas.

A segunda será composta com as ma-
térias trabalhadas pela Diretoria junto ao 
Congresso Nacional, algumas entrevistas 
com os parlamentares mais atuantes nas 
pautas de interesse da Categoria, entre 
outras coisas que mostram a importância 
do trabalho parlamentar no Congresso Na-
cional e também nas bases. 

Os vídeos estão disponíveis no canal do 
Sindifisco no YouTube (www.youtube.com/
sindifisconacional). Toda semana, às quin-
tas-feiras, um novo vídeo vai ao ar. Confira! 

“Este primeiro encontro para discutir formas de organizar o tra-
balho na base e de promover eventos envolvendo as lideranças 
regionais, foi bem-sucedido. Tivemos a presença e a participa-
ção ativa de vários Auditores que estão empenhados em desen-
volver o trabalho parlamentar local. Além disso, apresentamos 
as principais matérias de interesse da categoria que estão em 
tramitação no Congresso Nacional”, explicou a diretora-adjunta 
de Assuntos Parlamentares da DEN (Diretoria Executiva Nacional), 
Maíra Giannico.

Uma decisão importante da Diretoria de Assuntos Parlamen-
tares foi a de profissionalizar ainda mais os trabalhos legislativos 
com o intuito de buscar ainda mais eficácia. O Departamento de 
Estudos Técnicos recebeu reforço e vai trabalhar em auxílio à DAP. 
A DEN decidiu que era hora de investir no corpo técnico para de-
senvolver as tarefas com mais qualidade e eficiência. O diretor de 
Assuntos Parlamentares, Devanir de Oliveira, conta que houve a 
contratação de uma consultoria especializada. “São profissionais 
altamente especializados em processo legislativo e que vão atuar 
tanto na elaboração de propostas quanto in loco no Congresso 
Nacional. Os consultores legislativos dominam a linguagem técni-
ca e serão fundamentais para que o transcurso do trabalho par-
lamentar tenha êxito”, explica o diretor.

Uma outra proposição da Diretoria de Assuntos Parlamentares, 
que também já está em curso, é o trabalho em parceria com a Di-
retoria de Assuntos Internacionais e Intersindicais. Juntas as duas 
diretorias estão atuando intensivamente na Frente Parlamentar 
em Defesa do Fisco para encontrar e contactar entidades que 
possuam os mesmos propósitos e mesmas bandeiras para unir os 
esforços e batalhar pelo sucesso dos temas que serão tratados 
pela Frente Parlamentar, como na parceria com outras entidades 
feitas pelas PEC (Propostas de Emenda à Constituição) 186 e 102.

Transparência e prestação de contas
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ACONTECEU
 X Mobilização Retomada
A Classe decidiu em Assembleia Nacional, no dia 

15 de junho, pela retomada do movimento reivin-
dicatório no dia 23 de junho, em face da demora 
injustificável do envio, pelo Governo, do PL (Projeto 
de Lei) que contemple as cláusulas dos Termos de 
Acordo firmado com os Auditores Fiscais. Na mesma 
assembleia, os Auditores Fiscais também delibera-
ram pelo retorno da Operação Meta Zero e do Dia 
Nacional sem Computador, conforme estruturado 
no último Caderno de Orientações.

 X Força no Congresso
O número de parlamentares que apoia o pleito 

apresentado pelo Sindifisco Nacional para que o 
Governo dê celeridade ao envio do PL (Projeto de 
Lei), que trata do cumprimento do acordo que cul-
minou com o desfecho da Campanha Salarial, não 
para de crescer. Em reuniões realizadas na primeira 
quinzena de junho, o deputado José Carlos Aleluia 
(DEM/BA), Gabriel Guimarães (PT/MG), Cabo Sabino 
(PR/CE), Gilberto Nascimento declaram que o pleito 
dos Auditores por uma remuneração mais adequa-
da às atribuições do cargo é mais que justa.

 X 28,86% sobre a Gefa
A Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª 

Região, em julgamento ocorrido no dia 17 de maio de 
2016, deu provimento à apelação do Sindicato e, utili-
zando entendimento consolidado em sede de Recur-
so Repetitivo no Superior Tribunal de Justiça, entendeu 
que o reajuste de 28,86% também deveria incidir sobre 
a Gefa. Com a retratação e o julgamento de forma fa-
vorável, o Sindicato trabalhará para que os precatórios 
sejam inscritos até 1º de julho de 2017, com pagamento 
no ano de 2018. 

 X Em defesa da Previdência
O presidente do Sindifisco Nacional, Cláudio Damas-

ceno, e o diretores de Assuntos parlamentares, Devanir 
de Oliveira e Maíra Giannico, participaram do relança-
mento oficial da Frente Parlamentar Mista de Defesa da 
Previdência Social, no dia 31 de maio, no Senado Fede-
ral. De iniciativa do deputado Arnaldo Faria de Sá (PTB-
-SP) e do presidente da CDH (Comissão de Direitos Hu-
manos e Legislação Participativa) senador Paulo Paim 
(PT-RS), o objetivo da Frente é debater a necessidade de 
uma Reforma da Previdência Social e, havendo, reunir 
proposições para que as mudanças não firam os direitos 
sociais previstos pela Constituição Federal de 1988.

 X Sigilo em debate
A Diretoria Executiva Nacional promoveu, no dia 9 

de junho, o II Seminário sobre Sigilo Fiscal, dentro do 
Projeto Auditor Valorizado. No encontro, realizado em 
Manaus, em parceria com a DS (Delegacia Sindical) 
Amazonas, os Auditores Fiscais debateram sobre estra-
tégias que propiciem a legitimidade da carreira pe-
rante a sociedade a partir de uma maior transparên-
cia dentro das atividades exercidas pela RFB (Receita 
Federal do Brasil).  Cerca de 70 Auditores Fiscais parti-
ciparam do evento.

 X Na caixa de e-mail
A Diretoria de Comunicação do Sindifisco Nacional 

avisa que está sendo distribuído eletronicamente a 
todos os filiados o “DEN Informa”, um boletim eletrôni-
co com as principais notícias do Sindicato. Duas vezes 
por semana, nas terças e sextas, os Auditores recebem 
por email tudo aquilo que foi destaque nos dias mais 
recentes. Se você não está encontrando os boletins 
na sua caixa de entrada, confira a área reservada a 
spam. Caso esteja nesta condição, marque a opção 
“não é spam” para receber a comunicação direta-
mente na área principal do seu correio eletrônico.


