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EDITORIAL

(...) a proposta do 
Governo impactará 

na idade para 
aposentadoria, 
no tempo de 

contribuição e no 
valor do benefício, 
prejudicando um 

universo de 6 milhões 
de pessoas somente 

no setor público.

PEC Reforma 
contestável

Caros Auditores Fiscais,

Mudanças na Previdência Social provocam, comumente, um mal es-
tar generalizado. Desta vez não foi diferente. Enquanto o Governo se es-
força para justificar uma nova reforma, mais dura e abrangente que as 
anteriores, o sentimento de injustiça e indignação acomete as diversas 
camadas sociais, entre elas a dos servidores públicos, que se veem dian-
te do risco iminente de subtração de direitos consagrados pela Consti-
tuição.

Na matéria de capa desta edição, o repórter Eduardo Moura mostra 
que a PEC 287 pode transformar o Regime Próprio em um segundo Re-
gime Geral, afetando diretamente os planos de aposentadoria dos Au-
ditores Fiscais e as pensões recebidas por seus familiares. A reportagem 
detalha como a proposta do Governo impactará na idade para aposen-
tadoria, no tempo de contribuição e no valor do benefício, prejudicando 
um universo de 6 milhões de pessoas somente no setor público. Com o 
alarme acionado, centenas de entidades, entre elas o Sindifisco Nacio-
nal, tem se mobilizado pela rejeição da PEC no Congresso Nacional.

Esta edição também destaca que o Bônus de Eficiência provisoria-
mente implementado pela MP 765/16 vem sendo alvo de ofensivas de 
alguns setores da sociedade, seja por oportunismo ou por desconheci-
mento dos reais objetivos da medida e de seu impacto positivo. Ratifica-
do pela categoria em duas Assembleias Nacionais, o Bônus possibilitou 
a implementação de um reajuste que diminui a discrepância entre a 
remuneração dos Auditores Fiscais e suas competências e atribuições, e, 
de quebra, favorece a produtividade e a efetividade na Receita Federal.

Para fazer frente aos opositores do Bônus e rebater a ideia de criação 
de uma “indústria de multas”, o Sindifisco Nacional, por meio da Diretoria 
de Estudos Técnicos, elaborou a Nota Técnica 33, que tem sido apre-
sentada a parlamentares e a entidades representativas da sociedade 
civil. O documento, detalhado pelo repórter Ricardo Cassiano, demons-
tra a legalidade do Bônus sob os aspectos da fonte orçamentária, dos 
impactos administrativos e do embasamento jurídico, e traz o exemplo 
de dezenas de países que adotam sistemas semelhantes de remunera-
ção para impulsionar a produtividade e valorizar o trabalho dos agentes 
públicos.

Boa leitura!
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Nota técnica da DeN ratifica 
legalidade do Bônus

Depois de mais de dois anos de intensas batalhas 
e de uma mobilização histórica, a Classe come-
morou a edição da MP (Medida Provisória) 765, 

no final de dezembro de 2016. Surgiram, contudo, inda-
gações e conjecturas sobre a legalidade do Bônus de 
Eficiência previsto no acordo celebrado com o Governo 
e contemplado pela MP. Para lançar luz sobre a ques-
tão, a DEN divulgou um estudo esclarecendo os diver-
sos fatores que legitimam a aplicabilidade do adicional 
na atividade tributária e aduaneira. A Nota Técnica 33, 
elaborada pela Diretoria de Estudos Técnicos do Sindifis-
co Nacional, detalha a fonte orçamentária, os impactos 
administrativos e a legalidade jurídica do Bônus, e apre-
senta o exemplo de outros países – incluindo nações 
modelares em gestão pública – que adotam sistemas 
semelhantes de remuneração como forma de impulsio-
nar a produtividade.

O documento demonstra que não há qualquer irre-
gularidade na fonte dos recursos, que são provenientes 
do Fundaf (Fundo Especial de Desenvolvimento e Aper-
feiçoamento das Atividades de Fiscalização), especifi-
camente relativos às multas incidentes sobre impostos, 
taxas e contribuições administrados pela RFB, e aos va-
lores resultantes da alienação de bens apreendidos. O 

artigo 167 da Constituição Federal é expresso ao vedar, 
com algumas poucas ressalvas, a vinculação de recei-
tas de impostos a órgãos, fundos ou despesas. Ocorre, 
no entanto, que as multas tributárias arrecadadas pela 
Receita Federal e destinadas ao Fundaf não são con-
sideradas tributos – e muito menos impostos –, por tra-
tarem-se de sanções aplicadas em razão das infrações 
previstas em lei.

Enquanto a própria Constituição determina, no artigo 
145, que impostos são espécies de tributos, o CTN (Códi-
go Tributário Nacional) diz claramente, no artigo 3º, que 
tributo “é prestação pecuniária compulsória (...) que 
não constitua sanção de ato ilícito”, conceito que não 
se aplica às multas lavradas pela RFB. “Dessa forma, não 
tem nenhum fundamento a alegação de que o Bônus 
é inconstitucional por violar o princípio da não vincula-
ção”, pontua o diretor de Estudos Técnicos do Sindifisco 
Nacional, Wagner Teixeira Vaz. “E mesmo se, por absur-
do, a multa fosse considerada tributo, o argumento da 
inconstitucionalidade não se sustentaria porque o inciso 
4º do artigo 167, combinado com o inciso 22 do artigo 37 
da Constituição, deixam claro que, como exceção, tri-
butos poderiam ter vinculação com o aperfeiçoamento 
da própria Administração Tributária”, acrescento.
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O Estudo também aponta que o Bônus de Eficiência 
tem por base as multas que já foram arrecadadas, de-
pois de ser objeto de apelação tanto na esfera adminis-
trativa – por meio das DRJ (Delegacias da Receita Fede-
ral de Julgamento) e do Carf (Conselho Administrativo 
de Recursos Fiscais) – quanto na judicial, garantindo ao 
contribuinte o direito à ampla defesa e ao contraditó-
rio. Assim, as multas cobradas hoje não resultam efetiva-
mente em remuneração para os Auditores Fiscais, até 
que haja a extinção do crédito tributário, o que pode 
levar anos, afastando a ideia de criação da chamada 
“indústria das multas”.

A própria forma de apuração da produtividade dos 
Auditores Fiscais e analistas tributários refuta esta hipó-
tese porque o Bônus está atrelado ao cumprimento de 
metas institucionais, e não individuais. Os indicadores 
de desempenho, por sua vez, incluem a meta global de 
arrecadação e, também, outros pontos, como os que 
tratam do tempo médio dos processos de consulta em 
estoque; da efetividade do combate ao contrabando e 
descaminho; do grau de fluidez do despacho de impor-
tação; do tempo médio dos processos administrativos 
fiscais prioritários em contencioso de 1ª Instância; e da 
presença fiscal de tributos internos. “Isso quer dizer que 
apenas multar não garante o recebimento do Bônus a 
nenhum Auditor. É preciso cumprir uma série de outros 
requisitos voltados à melhora da produtividade”, assina-
la Wagner Vaz.

 X Parecer jurídico  
Em sintonia com a Nota Técnica 33, o Sindifisco enco-

mendou parecer jurídico do professor e consultor José 
Augusto Delgado, ex-ministro do STJ (Superior Tribunal 
de Justiça), que divulgou, preliminarmente, uma “Opi-
nião Jurídica” reforçando a legalidade do Bônus de Efi-
ciência. O parecerista afirma que o adicional atende 
aos princípios constitucionais da Eficiência, da Impes-
soalidade, da Publicidade e da Moralidade previstos 
do artigo 37 da Constituição, devido, essencialmente, 
à inexistência de vínculo direto entre a atuação do Au-
ditor Fiscal e o recebimento do Bônus, à apuração de 
um valor global – e não individual – para fixação dos 
percentuais destinados a cada carreira e à estipulação 
dos diversos índices de eficiência institucional. “Tem-se, 
assim, que os critérios para o estabelecimento do bene-
fício são fixados pela lei de forma determinada e obje-
tiva, sem possibilidade de avaliação individualizada e 
subjetiva da atuação de cada Auditor Fiscal ou analista 
tributário”, observa o ex-ministro.

O fato de os autos de infração poderem ser questio-
nados administrativa e judicialmente também valida a 
aplicabilidade do Bônus, na opinião do consultor, por 
estar em sintonia com o Princípio da Tripartição dos Po-
deres (artigo 2º da CF), assegurando ao Poder Judiciá-
rio a revisão e nulidade de atos praticados com excesso 
ou de forma ilícita pelos Auditores Fiscais. De outro lado, 
o Regime Jurídico Único (Lei 8.112/90) e o Código Penal 
preveem a responsabilização do agente público, nas 

esferas administrativa, cível e penal, por eventuais 
abusos. “Ao mesmo tempo em que impulsiona a 

fiscalização do Estado para evitar a evasão 
fiscal e a sonegação de impostos (...) esse 

sistema freia e limita o próprio Estado 
com garantias e direitos constitu-

cionalmente previstos, evitando 
arbitrariedades, dando ênfase 

absoluta ao Princípio da Le-
galidade”, reforça.
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Ao passo que estimula a produtividade na Recei-
ta Federal, a implantação do Bônus de Eficiência 
acompanha a evolução de sociedades modernas 
que usam sistemas de cumprimentos de metas para 
exercer uma fiscalização tributária e aduaneira de 
melhor qualidade e aprimorar os mecanismos de 
controle externo. A Nota Técnica 33 explica que a 
maior beneficiada pela MP, no aspecto da remune-
ração dos Auditores Fiscais e Analistas, é a própria 
sociedade, que ganha na melhora da arrecada-
ção de tributos transformados em serviços públicos 
revertidos ao cidadão. “Quem realmente tem mo-
tivos para temer esse tipo de incentivo são os prati-
cantes de crimes como sonegação fiscal, lavagem 
de dinheiro, evasão de divisas e corrupção”, afirma 
o presidente do Sindifisco Nacional, Claudio Damas-
ceno. “Os Auditores Fiscais sempre combateram e 
sempre combaterão esses crimes”, complementa.

 X Comparativo internacional  
Ao fazer uma comparação com outros países, a 

Nota Técnica 33 também demonstra, por meio de 
quatro estudos internacionais, que a avaliação de 
desempenho na atividade fiscalizatória está pre-
sente em dezenas de países da América do Sul e do 
Norte, da Ásia e da Europa. No Chile e em Cinga-
pura, por exemplo, os membros do fisco recebem 
salário mensal acrescido de um bônus progressivo 
ou da chamada “remuneração especial de estímu-
lo”. Em Portugal, os recursos do bônus provêm do 
“Fundo de Estabilização Tributário”, que funciona 
de forma semelhante ao Fundaf. Nos Estados Uni-
dos, os fiscais têm direito a um Prêmio de Desem-
penho (Performance Award) pago anualmente. E 
na França e Austrália, os “inspetores de impostos” 
recebem prêmios de função baseados em critérios 
de produtividade.

O documento elaborado pela Diretoria de Estu-
dos Técnicos cita outros 13 exemplos de países que 
criaram sistemas semelhantes ao Bônus de Eficiên-
cia para melhorar a efetividade no setor público. 
“A experiência tem sido bem-sucedida no mundo 
todo e em vários estados e municípios do Brasil, tra-
zendo um real incentivo aos agentes públicos”, assi-
nada Wagner Vaz.

A extensão do pagamento do Bônus a aposen-
tados e pensionistas, também criticada por alguns 
setores da sociedade, encontra amparo legal nos 
princípios da igualdade e da isonomia, previstos na 

Constituição. José Augusto Delgado explica que o arti-
go 6º da MP 765/16 busca garantir que os integrantes da 
carreira tributária e aduaneira da RFB, mesmo os “inati-
vos”, recebam uma justa contrapartida por sua contri-
buição ao Fisco, ainda que em valores proporcionais ao 
tempo de aposentadoria – chegando a 35% do valor 
do Bônus depois de 108 meses de inatividade. O dire-
tor Wagner Vaz acrescenta que, segundo estudos feitos 
pela própria administração da RFB e pelo Sindifisco Na-
cional, os créditos tributários levam, em média, cerca 
de 10 anos para serem efetivamente pagos, depois de 
esgotados os recursos administrativos e judiciais. “Signi-
fica dizer que o aposentado será recompensado pelo 
trabalho que ele, de fato, realizou quando estava na 
ativa, o que não configura qualquer injustiça”, pontua 
o dirigente.

 X tratativas
Para sanar dúvidas e apresentar esclarecimentos so-

bre a legalidade do Bônus de Eficiência, a Presidência 
e a Diretoria de Assuntos Jurídicos do Sindifisco Nacio-
nal se encontraram com representantes da OAB (Or-
dem dos Advogados do Brasil) depois de a entidade 
manifestar a intenção de entrar com ADI (Ação Direta 
de Inconstitucionalidade) no STF (Supremo Tribunal Fe-
deral) para contestar o Bônus instituído pela MP 765/16. 
Os dirigentes do Sindifisco Nacional expuseram aos ad-
vogados os diversos aspectos que legitimam o paga-
mento do Bônus e demonstraram como o novo mode-
lo de remuneração deverá ser benéfico à sociedade 
brasileira, especialmente por representar um oportuno 
passo rumo à superação da atual crise orçamentária. 
O mesmo trabalho de conscientização foi realizado 
por Auditores Fiscais nas seccionais da OAB em várias 
regiões do País.

Nas recentes tratativas com parlamentares, em bus-
ca da aprovação da MP 765/16 no Congresso Nacional, 
os representantes da DEN também têm, reiteradamen-
te, atuado em defesa do Bônus. Além de ser fruto de um 
acordo legal e legítimo celebrado com o Governo, de 
ter obtido a aprovação da Classe em duas Assembleias 
Nacionais e de trazer claros benefícios à RFB e ao con-
tribuinte, o Bônus de Eficiência certamente se revelará 
uma acertada medida de valorização do trabalho dos 
Auditores Fiscais, com impactos positivos incomensurá-
veis para o Brasil. “Estamos cientes da importância do 
nosso papel nesse processo e continuaremos a buscar, 
da forma mais efetiva possível, a Justiça Fiscal que todos 
almejamos”, finaliza o presidente Claudio Damasceno.
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o fantasma da reforma  
da Previdência social  
assombra novamente 

A Reforma da Previdência promoverá profundas 
mudanças no sistema previdenciário brasilei-
ro, seja para os integrantes do Regime Geral 

de Previdência Social, seja para o Regime dos Ser-
vidores Públicos, atingindo os três pilares da Previ-
dência Social, todos em prejuízo ao segurado: idade, 
tempo de contribuição e valor do benefício. 

A Reforma alcança um universo grande de servi-
dores que poderiam se aposentar pelas regras de 
transição vigentes e que não poderão mais. Vale no-
tar que, de forma geral, a proposta atinge os servido-
res em todas as esferas (União, estados e municípios), 
somando um universo de 6,2 milhões de pessoas que 
podem ser afetadas pelas mudanças em discussão 
no Congresso Nacional.

A Câmara dos Deputados instalou no dia 9 de fe-
vereiro, a Comissão Especial que discutirá a reforma 

da Previdência proposta 
pelo governo do presidente 
Michel Temer. O presidente 
da Comissão é o deputado 
Carlos Marun (PMDB-MS) 
que deve apresentar pare-
cer sobre o assunto na se-
gunda quinzena de março. 

O tema é controverso e, 
espera-se que, a tramita-
ção sofra muita resistência. 
Se aprovada, a Reforma vai 
equiparar os direitos e bene-
fícios de trabalhadores do 
setor privado e do público. 
Vão ficar sujeitos às mudan-
ças os funcionários públicos 
que tenham menos de 45 
anos (mulheres) ou 50 anos 
(homens). Os que passarem 
dessa idade e ainda não se 
aposentaram também terão 

que pagar o tempo adicional de 50%.
No caso dos servidores públicos com menos de 50 

anos (homens) ou 45 anos (mulheres), e que ingressa-
ram no serviço antes de 2003, será extinta a chama-
da “integralidade”, o recebimento da aposentadoria 
com base no salário integral do servidor. Está tam-
bém previsto o fim da “paridade”, que faz com que o 
benefício dos aposentados acompanhe os reajustes 
dados aos servidores ativos.

O Governo pretende mexer nas regras da pensão 
por morte para todos os segurados (do INSS e servi-
dores públicos): o valor do benefício cairá para 60%, 
mais 10% por dependente, no limite de 100%. Os 
benefícios assistenciais (Lei de Assistência Social, a 
Loas), pagos a idosos e deficientes da baixa renda, 
também passarão por mudanças. A idade de 65 anos 
deve subir e o valor do auxílio — correspondente a 
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signação do relator da matéria, será aberto prazo 
para que sejam apresentadas emendas à proposta 
(a emenda deverá ser subscrita por, no mínimo, 171 
deputados). A comissão terá o prazo de 40 sessões 
para apreciar do mérito da matéria, podendo o pra-
zo ser dilatado por igual período. Após a votação na 
Comissão Especial, a matéria é apreciada pelo Ple-
nário da Câmara dos Deputados e, para ser conside-
rada aprovada, deverá obter, pelo menos, 308 votos 
favoráveis em dois turnos de votação.

 X Nota técnica
O Sindifisco Nacional divulgou a nota técnica nº 34 

que sintetiza a opinião do Sindicato quanto à notá-
vel desnecessidade de uma reforma do Sistema de 
Seguridade Social nos moldes da PEC (Proposta de 
Emenda à Constituição) 287/16 e prova a existência 
de fontes de recursos orçamentários que tornam o 
sistema equilibrado e a inconstitucionalidade da re-
forma. O estudo rebate as informações do Governo e 
ressalta que, em 2015, o Governo Federal arrecadou 
para a seguridade social R$ 700 bilhões e foram gas-
tos R$ 688 bilhões. No mesmo ano, foram desvincula-
dos para outras finalidades cerca de R$ 66 bilhões da 
previdência, saúde e assistência social.

De acordo com a vice-presidente do Sindifisco 
Nacional, Maria Cândida Capozzoli, pela análise de 
dados de arrecadações é possível notar que há dese-
quilíbrio no orçamento fiscal e não no orçamento da 
Previdência Social ou no da Seguridade Social. 

“A grande verdade é que há uma distorção quan-
do se fala da previdência porque muitas vezes se en-
globa em “previdência” a própria seguridade social 

um salário mínimo independentemente de tempo de 
contribuição — será revisto. A mudança, neste caso, 
valerá apenas para os novos beneficiários. 

Segundo o Governo Federal, a Reforma da Previ-
dência é necessária em função de supostos prejuízos 
aos cofres públicos causados por desequilíbrios finan-
ceiros no sistema de benefícios. O Executivo afirma 
que em 2015, o déficit da Previdência foi de R$ 89 
bilhões e subirá para pelo menos R$ 133 bilhões em 
2016; atingindo R$ 168 bilhões em 2017. Atualmente, 
vale ressaltar, o sistema de assistência social brasileiro 
beneficia aproximadamente 22 milhões de cidadãos, 
dos setores público e privado. 

Segundo o Auditor Fiscal Alcides Souza, especia-
lista em Previdência Social e em cálculo atuarial, a 
reforma da Previdência é um arranjo econômico e 
jurídico, no sentido de empurrar os trabalhadores, 
em direção da previdência privada. De acordo com 
Alcides Souza, há uma ameaça muito grave à socie-
dade. Dentre as medidas anunciadas, estão a des-
vinculação do salário mínimo em relação ao piso do 
benefício e a imposição de regras pesadas para que 
os trabalhadores conquistem sua aposentadoria.

“Essa Reforma só beneficia os setores financeiros. 
O Governo de nenhuma maneira, pretendeu mexer 
com aqueles que lucram com os juros e amortizações 
da dívida pública, que consome quase 50% do orça-
mento Nacional Federal”, explica o Auditor Fiscal Al-
cides Souza.

O presidente do Sindifisco Nacional, também reba-
te os dados divulgados pelo Governo Federal para 
propor a Reforma da Previdência. 

“A primeira contradição é o discurso de que a Pre-
vidência é deficitária, nossos cálculos mostram que 
esse é um discurso falacioso. Eles provam que não 
há esse déficit na conta da Seguridade Social, da 
qual faz parte a Previdência. Não estamos dizendo 
que não deva ser feito um estudo e se adote medidas 
para o futuro, mas a verdade é que hoje não há défi-
cit”, explica Claudio Damasceno. 

 X tramitação
O Poder Executivo encaminhou, no dia 05 de de-

zembro do ano passado, a Proposta de Emenda à 
Constituição (PEC) 287/2016, que altera os artigos 37, 
40, 109, 149, 167, 195, 201 e 203 da Constituição, para 
dispor sobre a seguridade social, estabelece regras 
de transição e dá outras providências. Durante as dez 
primeiras sessões da Comissão Especial, após a de-
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que abrange serviços de saúde. Essa conta é distorci-
da”, alerta Maria Cândida Capozzoli.

 X Campanhas
O Sindifisco publicou também nas redes sociais da 

entidade um vídeo que alerta sobre a farsa do rombo 
na Previdência Social. A campanha mostra que a 
Previdência Social não é sustentada apenas por con-
tribuições dos empregados e empregadores. O vídeo 
destaca que a previdência também conta com re-
cursos embutidos em cada produto ou serviço adqui-
ridos pelo consumidor. No preço de tudo que o con-
tribuinte adquire estão incluídos tributos que deveriam 
ser destinados a previdência, a saúde e ao amparo 
da velhice de todos. “Serão feitos outros vídeos de-
monstrando as contradições da reforma da Previdên-
cia na forma proposta pelo Governo”, acrescenta Pe-
dro Delarue, diretor de Comunicação Social do 
Sindifisco.

O vídeo também está disponível no hotsite somosau-
ditores.com.br. Ao acessar o site o Auditor também 
encontrará informações sobre a base de cálculo da 
receita, despesa e resultado da Seguridade Social, 
além de gráficos comparativos.

 X DeN 
Apreensiva com o prosseguimento da PEC (Propos-

ta de Emenda à Constituição) 287/16, uma Comissão 
com membros da linha da presidência da DEN (Dire-
toria Executiva Nacional) tem se reunido constante-
mente para traçar estratégias de atuação contra a 
Medida Provisória.

Os pontos que estão sendo estudados pelos Audi-
tores se concentram nas regras do Regime Próprio de 
Previdência e no Regime Geral. Entre os pontos estão 
questões da readaptação e de idade para aposen-
tação. Os diretores da DEN discutem sobre a necessi-
dade de reforçar o apoio técnico jurídico, já contra-
tado, que está estudando sobre o assunto. Essa 
assessoria também terá a função de prestar pales-
tras, orientando e atualizando a categoria sobre o 
tema. Além desse apoio especializado, a DEN propõe 
a realização de um estudo técnico atuarial e um pa-
recer constitucional da proposta da Reforma apre-
sentada pelo Governo.

Os diretores de Aposentadoria e Pensões do Sindi-
fisco Nacional, Nélia Cruvinel Resende e José Castelo 
Branco Bessa Filho, estão tratando juntamente com 
o Instituto Mosap (Movimento dos Servidores Públicos 
Aposentados e Pensionistas) acerca da contribuição 
de servidores inativos, em esforço também pela apro-
vação da PEC 555/06 (Proposta de Emenda à Cons-
tituição), pronta para ser votada no Congresso Na-
cional. 

“Essa Reforma proposta pelo Governo não assegu-
ra os benefícios garantidos por quem já se aposentou 
e para piorar não há integração. Essa Reforma deixa 
os aposentados numa situação complicada, por isso, 
a importância em debater o assunto de todas as for-
mas”, destacou José Castelo Branco Bessa Filho.

Confira no site do Sindifisco Nacional tabela expli-
cativa com as mudanças prospostas. Acesse www.
sindifisconacional.org.br, e no menu publicações se-
lecione “Integração Sindifisco”.
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Auditor Fiscal, você já pa-
rou para pensar sobre 
como a sociedade te 

vê? Será que a população sabe 
qual é a importância de seu tra-
balho no combate à sonega-
ção de impostos, evasão de di-
visas, corrupção, descaminho, 
contrabando e no tráfico de 
drogas? E mais, já que o assunto 
corrente no país é a Operação 
Lava Jato, será que os cidadãos 
sabem como atuam os Audito-
res Fiscais da RFB (Receita Fede-
ral do Brasil) nesta que é maior 
investigação de corrupção e 
lavagem de dinheiro que o país 
já teve? 

De olho nesta e outras ques-
tões, durante da Campanha Sa-
larial, o CDS (Conselho de De-
legados Sindicais) decidiu  por 
investir em uma campanha de 
mídia que traga à sociedade o 
trabalho dos Auditores e suge-
riu que a Classe aprovasse, em 
Assembleia Nacional, realizada 
no dia 13 de dezembro de 2016, 
que do valor arrecadado para 
a reconstituição do fundo do 
corte de ponto, fosse separado 
R$ 10 para a composição de 
um fundo para custear ações 
de comunicação. O indicativo 
recebeu o aval de 80,02% dos 
Auditores Fiscais. 

Valorização do Auditor Fiscal 
passa pelo reconhecimento de 
seu trabalho pela sociedade
por Cristina Fausta
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Esses recursos vão ser destacados enquanto durar o 
desconto do percentual do fundo do corte de ponto, 
cuja primeira parcela foi percebida nos contrache-
ques do mês de fevereiro. As demais quantias estão 
divididas em 14 parcelas de 0,60% do vencimento bá-
sico, respeitando o limite de consignação nos holerites. 

Já a partir de março, a diretoria Comunicação So-
cial, começará a dar efetividade à decisão da Assem-
bleia e iniciará uma série de ações na mídia em busca 
da devida valorização do cargo de Auditor Fiscal. 

A estratégia será ramificada em TV, rádio outdoors, 
e mídias sociais, e impulsionamento na internet (Goo-
gle e Facebook). A ideia é que as peças dialoguem 
com a sociedade, com conteúdo simples e direto. A 
comunicação está sendo elaborada de modo que 
deixe claro que as atividades exclusivas do cargo são 
essenciais ao funcionamento e manutenção do Esta-
do brasileiro. 

Segundo o diretor de Comunicação Social do Sin-
difisco Nacional, Pedro Delarue, ”com essa campa-
nha pretendemos mostrar ao governo, ao Congresso 
Nacional e à opinião pública em geral que os Audi-
tores Fiscais são de fato integrantes de um cargo que 
é essencial ao funcionamento do Estado brasileiro”.

 X Facebook 
Os recursos do fundo de ações de comunicação 

também serão utilizados para reativação do Face-

book do Sindicato, que passará a 
ser utilizado para uma visão mais 
externa, ou seja, com informações 
relevantes sobre o Fisco e o traba-
lho dos Auditores Fiscais em bene-
fício da sociedade. 

“Atualmente, a página do Sindi-
fisco Nacional no Facebook tem 22 
mil seguidores, sendo uma impor-
tante ferramenta de divulgação, 
porém ainda não aproveitada em 
todo o seu potencial”, explicou o 
diretor de Comunicação.

 X Previdência social
Com 1min45, o primeiro vídeo 

da campanha a ser impulsionado 
na internet e redes sociais versa 

sobre a Seguridade Social e a Previdência Social. O 
vídeo também está disponibilizado no site: somosau-
ditores.com.br

No quesito dialogar com o público, o assunto não 
poderia ser mais adequado, já que a um dos argu-
mentos da Reforma da Previdência é o propalado 
déficit em suas contas, justificativa que o vídeo mos-
tra, com dados extraídos do próprio Governo, que é 
falacioso. A peça publicitária esclarece que o siste-
ma de seguridade social é superavitário - não há um 
rombo na Previdência Pública, e sim uma desvincula-
ção das contribuições sociais, por parte do Executi-
vo, para outras finalidades. 

As imagens falam e levam o público a refletir so-
bre sua rotina, a partir de uma simples ida ao super-
mercado ou pagamento de serviço, pois ao contrário 
do que muitos pensam, a Previdência Social não é 
sustentada apenas somente com a contribuição dos 
empregados e empregadores, mas também com os 
recursos embutidos em cada produto comprado ou 
serviço contratado, como é demonstrado no video 
que, ao final, deixa um convite a todos: “nós somos 
Auditores Fiscais da Receita Federal e você precisa 
conhecer melhor o nosso trabalho. Acesse:  somosau-
ditores.com.br  e saiba mais”. 

Este primeiro vídeo foi custeado com verba do fun-
do de mobilização, como autorizou a categoria no 
dia 27 de outubro em Assembleia Nacional. 
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Unafisco Saúde é premiado 
por excelência em serviços

Pela quarta vez nos últimos cinco anos, o Unafisco 
Saúde foi premiado pelo Programa de Qualifica-
ção da Saúde Suplementar, que avalia anual-

mente o desempenho das operadoras de planos de 
saúde por meio do IDSS (Índice de Desempenho da 
Saúde Suplementar). O índice final do Unafisco Saúde 
foi de 0,8984 em 2016 (ano base 2015), ficando enqua-
drado na mais elevada faixa de pontuação e sendo 
classificado com o status de “muito bom”. Atualmente, 
o Unafisco Saúde atende a 13,500 mil vidas. 

O diretor do Plano, Roberto Machado Bueno, rece-
beu o prêmio no 19º Congresso Unidas Nacional, rea-
lizado em Recife – PE, entre os dias 20 e 22 de outubro 
de 2016, e, posteriormente, comemorou a conquista, 
juntamente com o diretor-adjunto do Plano, Agnaldo 
Neri.

“Esse prêmio é muito importante para nós, pois nos 

destaca no mercado de planos de auto-gestão, além 
de coroar o empenho de sua gerência, dos colabo-
radores do Unafisco Saúde, da atual diretoria, e dos 
diretores que nos antecederam para proporcionar um 
plano de excelência voltado aos Auditores Fiscais”, co-
memorou o diretor Roberto Bueno.

De acordo com Agnaldo Neri, “este ano, o Unafisco 
Saúde comemora 25 anos de fundação, e a premia-
ção foi, com certeza, o melhor presente a ofertar aos 
beneficiários – o reconhecimento de o Plano de Saúde 
estar entre os melhores planos de autogestão do país”.

O prêmio IDSS é um referencial importante e é ofe-
recido com dois propósitos: o primeiro é homenagear 
aqueles que prestaram assistência com qualidade; e 
o outro objetivo é estimular mais operadoras de auto-
gestão na busca de melhores práticas de serviço que 
levem sua excelência. Ainda em clima de celebração 
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pela premiação, o diretor Roberto Bueno afirma que a 
conquista lança, também, um grande desafio ao pla-
no, pois a meta é manter a qualidade diante das exi-
gências da ANS e conservar o nome do Unafisco Saúde 
sempre entre os melhores planos do mercado.

Na mesma linha, a gerente do Plano Maria Simone 
afirma que a homenagem tem um significado especial 
para todos que compõem a carteira Unafisco Saúde. 
“Este prêmio é reflexo de um trabalho realizado diaria-
mente pela administração do Unafisco Saúde. O prê-
mio é uma prova da solidez e da qualidade do plano e 
da dedicação dispensada aos seus beneficiários. Esta 
premiação tem ainda mais valor para quem está dia-
riamente lutando para tornar o Unafisco Saúde cada 
vez melhor. É a quarta vez, em cinco anos, que o Una-
fisco Saúde recebe o prêmio, o que demonstra que o 
esforço não é apenas pontual, mas sim um processo 
contínuo de aperfeiçoamento para se alcançar a ex-
celência”, explicou a gerente.

 X saiba mais sobre o iDss
O IDSS é conhecido como a “nota” das operadoras. 

O resultado do índice é um importante parâmetro para 
os 48,3 milhões de beneficiários de planos de assistên-
cia médica e 22,3 milhões de consumidores em pla-
nos exclusivamente odontológicos que compõem o 
setor de planos de saúde no Brasil.

O programa avaliou a atuação de 975 opera-
doras, sendo 695 do segmento médico-hospita-
lar e 280 exclusivamente odontológicas, ao 
longo de 2015. Desse total, 25,9% ficaram 
com nota entre 0,80 e 1,00 (nota máxi-
ma) e 54,9% ficaram com nota entre 
0,60 e 0,79, num total de cinco faixas 
que vão de 0 a 1.

 X Estrutura 
A premiação tem ainda mais va-

lor tendo em vista o quadro enxuto 
de funcionários: 44 empregados, 17 
terceirizados e cinco estagiários.

Uma das estratégias para se al-
cançar a excelência é o treinamen-
to. Durante o ano são realizadas 
diversas palestras para a melhoria 
na qualidade do atendimento e ca-
pacitação das áreas técnicas. Estes 
treinamentos difundem os conheci-

mentos sobre processos internos, como novas leis, nor-
mas técnicas, atualizações dos sistemas de informática 
e outros.

A administração do Plano tem programado novida-
des, para este ano, aos beneficiários, mas essas inova-
ções no Plano serão guardadas para novas matérias 
da Revista Integração. 
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AcoNteceU

 X Decisão judicial
A Justiça aceitou o pedido do Sindifisco Nacional 

de cancelar o registro de seus filiados ao CRC (Con-
selhos Regionais de Contabilidade). A DEN solicita a 
todos os Auditores que participam da ação contra os 
Conselhos Regionais de Contabilidade que encami-
nhem ao Sindifisco os documentos de cobrança para 
que possa informar nos autos e dar cumprimento à 
sentença. A documentação deverá ser enviada para 
o email do Jurídico (juridico@sindifisconacional.org.br), 
por fax (61-3226-6382) ou para o seguinte endereço: 
SDS – Conjunto Baracat – 1º andar – salas de 1 a 11 – 
Asa Sul, Brasília – DF – CEP 70392-900

 X Contribuição sindical
A IN (Instrução Normativa) nº1 do Ministério do Tra-

balho, de fevereiro de 2017, determina o pagamento 
de contribuição sindical anual obrigatória pelos ser-
vidores ativos, no valor de um dia de trabalho. A DEN 
(Diretoria Executiva Nacional) é contrária à cobran-
ça e levará o assunto para debate no CDS (Conselho 
de Delegados Sindicais), a ser realizado de 22 a 24 de 
março, inclusive quanto à possibilidade de ingressar 
com ação judicial para evitar a cobrança. De qual-
quer forma, se a ideia prosperar o Sindicato vai devol-
ver os valores aos filiados.

 X Metas
A Secretaria da Receita Federal do Brasil divulgou 

os resultados das metas estabelecidas para o perío-
do que vai de dezembro de 2016 a janeiro deste ano, 
fixados pela Portaria RFB n°31, de 18 de janeiro de 
2017. Considerando os indicadores apresentados na 
Portaria 283, ficou confirmado que a Classe alcançou 
a meta estipulada para dezembro/janeiro. Com isso, 
o bônus pago em fevereiro, relativo ao período cita-
do, tornou-se definitivo. O resultado é uma demons-
tração inequívoca de que a manutenção da Classe 
motivada será sempre positivo para o País. 

 X Corte de ponto
Os Auditores Fiscais que receberam ressarcimento 

pelos cortes de ponto decorrentes da paralisação 
realizada em 2016 devem ficar atentos ao preenchi-
mento da Declaração de Imposto de Renda da Pes-
soa Física 2017. O ressarcimento deve ser informado 
no campo “Dívidas e Ônus Reais” da Declaração de 
Ajuste Anual. As informações sobre o valor pago pelo 
Sindicato a cada Auditor Fiscal como ressarcimento 
pelos cortes de ponto estão localizadas no site do Sin-
difisco, no menu Filiado > Corte de Ponto > Declara-
ção IRPF.

 X Novidade
Em cumprimento a decisões do CDS (Conselho de 

Delegados Sindicais), a DEN disponibilizou dois novos 
ambientes no site do Sindifisco Nacional. O primeiro, 
denominado Lixo Normativo, é um espaço para que 
os Auditores divulguem os dispositivos em normas que 
considerarem inadequados ao exercício de suas ati-
vidades. O segundo, chamado de Retaliações ao 
Movimento tem como objetivo recepcionar denún-
cias de Auditores que sofreram retaliações por aderi-
rem a movimentos reivindicatórios da Classe.

 X Destaque na Mídia
Em reportagens exibidas nos telejornais da TV 

Globo (Jornal Nacional, Bom dia Brasil e Jornal da 
Globo) e outros veículos impressos, o presidente do 
Sindifisco, Auditor Fiscal Claudio Damasceno, tem 
esclarecido o estudo realizado pelo Sindicato sobre 
a defasagem de 83,12% acumulada nos últimos 20 
anos da tabela do IR (Imposto de Renda). O prazo 
para envio das informações do IR começou em 2 de 
março e vai até o dia 28 de abril.



CLASSE INFORMADA
É CLASSE FORTE

O boletim informativo da DEN 
teve seu design reformulado, 
está mais moderno e organi-
zado para levar ainda mais in-
formações aos filiados. Você 
continuará recebendo nosso 
boletim periodicamente em 
seu e-mail. 

A NEWSLETTER DO SINDIFISCO NACIONAL ESTÁ DE CARA NOVA!

INFORMA



ATUALIZAÇÃ
Campanha de

CADASTRAL
PARA O SINDIFISCO NACIONAL, CADA FILIADO É IMPORTANTE

Nós do Sindifisco Nacional queremos sempre 
estar conectados com nossos filiados. Por isso, 
estamos realizando uma extensa campanha de 
Atualização Cadastral.

Então, fique atento. Em breve entraremos em 
contato com você para confirmar alguns de 
seus dados. Você também pode fazer esta atua-
lização agora mesmo através do nosso site.

VEJA COMO ATUALIZAR DE SEUS DADOS CADASTRAIS EM NOSSO SITE:

WWW.SINDIFISCONACIONAL.ORG.BR SEMPRE CONECTADO COM VOCÊ

Com seus dados atualizados, nosso sindicato 
pode lhe manter cada vez mais informado 
dos assuntos importantes à nossa classe, 
aumentando, assim, nossa capacidade 
de mobilização!

Acesse
www.sindifisconacional.org.br

1

No topo do site clique em 
ENTRAR

2

Utilize seu CPF e Senha e 
clique em ENTRAR para 

fazer o login

3

Clique em
ATUALIZAÇÃO CADASTRAL

5

Preencha com seus dados
atuais e clique em ALTERAR.

6

Vá até a opção FILIADO  no 
menu principal, logo após 
vá na opção  CADASTRO

4


