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EDITORIAL

Os números apontam 
a campanha de 
mídia como um 

divisor de águas na 
percepção e na 

interação do público 
com os conteúdos 

produzidos pelo 
Sindifisco

Visto, lembrado e valorizado!
As novas ferramentas tecnológicas e as redes sociais vêm mudando, 

drasticamente, a forma de as instituições se comunicarem nos âmbitos 
interno e externo. Alinhada a esse novo cenário, a Diretoria Executiva 
do Sindifisco Nacional promove uma grande campanha de mídia que 
tem, como principal objetivo, a valorização do Auditor Fiscal perante 
a sociedade. Nesta edição da Revista Integração, o repórter Ricardo 
Cassiano detalha como vêm sendo empregados os recursos do fundo 
de mídia, aprovado pela Classe em abril de 2017, e mensura os resulta-
dos positivos desta empreitada nos diversos canais de comunicação, 
com destaque para o alcance das publicações nas redes sociais, 
como o Facebook e o Youtube.

Os números apontam a campanha de mídia como um divisor de 
águas na percepção e na interação do público com os conteúdos 
produzidos pelo Sindifisco. O salto considerável no número de visuali-
zações, comentários e compartilhamentos dos posts, aliado à dissemi-
nação da campanha “sonegação e corrupção” na mídia tradicional 
(TV, rádio e jornal) comprovam o acerto da criação do fundo e justi-
ficam a manutenção de uma estratégia assertiva de comunicação.

E, por falar em público externo, esta edição traz reportagem sobre 
a quase inacreditável defasagem de 88,4% da tabela do Imposto de 
Renda Pessoa Física: tema que é dedo na ferida de milhões de brasilei-
ros, especialmente aqueles que compõem as camadas mais pobres 
da sociedade. A repórter Cristina Fausta mostra que o Governo insiste 
numa política injusta que desvincula o reajuste da tabela à inflação, 
resultando no achatamento, ano a ano, da renda do trabalhador. O 
enfrentamento a este e a outros “equívocos” da política fiscal é um 
compromisso do Sindifisco, que continuará lutando pela correção da 
tabela do IRPF.

A Integração também destaca duas reportagens, que tratam de 
temas importantes para os Auditores Fiscais. O repórter Eduardo Moura 
traz detalhes sobre a tramitação da ação de execução da GAT – com 
a disponibilização dos primeiros cálculos pelo Departamento Jurídico 
do Sindifisco, referentes aos filiados que enviaram a documentação 
até setembro de 2017. E, por fim, trataremos de outra grande conquista 
da Classe: a indenização de fronteira, finalmente concedida aos Audi-
tores Fiscais que atuam nas regiões mais inóspitas do País.

A despeito da injustificável demora, a regulamentação da Lei 
12.855/13 – que instituiu o adicional –, com a edição do Decreto 
9.277/17, publicado no dia 7 de dezembro, foi comemorada pela DEN 
por encerrar uma intensa luta, nos últimos quatro anos, travada e ven-
cida pelo Sindifisco Nacional. 

Boa  Leitura!
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CálCulos da GaT

Sindifisco disponibiliza para 
filiados primeiros cálculos  
da gat

O Sindifisco Nacional começa o ano disponibili-
zando os primeiros 7.385 cálculos da execução 
da Gat (Gratificação de Atividade Tributária). 

Os dados são referentes aos Auditores Fiscais que en-
viaram a documentação no mês de setembro. Além de 
poder pesquisar o valor no site do sindicato, o cálculo 
também será enviado para a residência dos filiados que 
optaram por fazer a execução pelo Sindifisco.

Nesse primeiro momento, serão disponibilizados os 
cálculos de 5.682 ex-fazendários e de 1.703 ex-previ-
denciários. Os cálculos dos demais ex-previdenciários 
deste primeiro lote ainda aguardam a solução de pe-
quenos problemas em relação às fichas financeiras, que 
estão incompletas, faltando a informação dos valores 
em alguns meses, em decorrência da transferência das 
pastas funcionais do INSS para o MF. Tão logo esses pro-
blemas sejam sanados, o que se espera o mais breve 
possível, os cálculos também serão disponibilizados.

Uma outra questão levantada é sobre uma suposta 
falta, nos cálculos, dos meses de julho e agosto de 2008. 

Nesse caso, não foi uma falha nem um esquecimento, 
mas sim uma necessidade em vista das alterações le-
gais promovidas naquela época.

Relembrando, em 24/12/08 foi publicada a Lei 
11.890/08, conversão da MP (Medida Provisória) 440, 
que reestruturou a remuneração dos Auditores-Fiscais, 
introduzindo o subsídio. A citada MP estabelecia que a 
partir de 1º de julho de 2008 a remuneração dos Au-
ditores-Fiscais seria por subsídio. Contudo, somente em 
setembro efetivou-se essa forma de remuneração e, em 
outubro, consta das fichas financeiras o pagamento re-
troativo dos meses de julho e agosto.

Embora nos contracheques de julho e agosto cons-
tem as rubricas de vencimento básico, GIFA e GAT, o 
que induz a pensar que esses meses também deveriam 
ser levados em conta nos cálculos, legalmente já se re-
cebia por subsídio, haja vista a eficácia imediata das 
medidas provisórias, tendo ocorrido os devidos ajustes 
na folha de outubro.
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 X Dados 
Até o momento, quase 13.500 pessoas já enviaram a 

documentação necessária, para os demais que enviaram 
a documentação posteriormente ao dia 31 de setembro 
do ano passado, os cálculos serão efetuados e disponibili-
zados também em breve.

Importante ressaltar que as execuções serão propos-
tas, na medida do possível, em datas bem próximas e, por 
isso, quanto mais rápido o exeqüente se manifestar sobre 
seus cálculos, mais fácil se tornará o início da execução. A 
peça inicial da execução já está pronta, bem como boa 
parte dos grupos já foi formada, levando em conta carac-
terísticas comuns como data do concurso, idade etc. O 
período a ser executado é de agosto de 2004 até junho 
de 2008. 

O diretor de Assuntos Jurídicos, Auditor Fiscal Sebastião 
Braz, destaca a importância da ação da Gat para os filia-
dos do Sindifisco Nacional.

“A GAT é a ação mais importante para a Classe, porque 
alcança os aposentados, pensionistas e os ativos desde 
de 2004. O jurídico tem trabalhado intensamente para 
que tudo ocorra de forma rápida e correta”, destacou.

 X Atualização 
Antes, porém, de poder verificar os cálculos, o filia-

do deverá atualizar ou confirmar os dados cadastrais, 
conforme as páginas que aparecerão ao acessar os 
cálculos no site do Sindifisco.  

 X atenção
Considerando o volume de cálculos, o Sindifisco Na-

cional adverte que cabe ao exequente verificar o seu 
próprio cálculo, e, ainda, que a ausência de manifesta-
ção expressa presumirá aceitação tácita, isentando o sin-
dicato de qualquer responsabilidade sobre eventual erro.

Essa cautela é necessária, principalmente, para que 
cada um possa verificar se não há alguma parcela da 
qual tenha conhecimento (especialmente ações judi-
ciais) que possa não ter sido considerada nos cálculos, ou 
eventualmente algum período que não tenha sido levado 
em conta. Bom mencionar que os cálculos apresentados 
não podem ser modificados posteriormente, motivo pelo 
qual é necessária essa cautela pela diretoria jurídica.

Caso haja alguma dúvida em relação às planilhas ou à 
metodologia utilizada, os filiados poderão enviar mensa-
gem para o endereço juridico@sindifisconacional.org.br, 

que será repassada à Consulthabil, empresa contratada 
para a elaboração dos cálculos, para que as respostas se-
jam obtidas e divulgadas.

Para o presidente do Sindifisco Nacional, Auditor Fiscal 
Claudio Damasceno, a DEN (Diretoria Executiva Nacio-
nal) em trabalhado intensamente com objetivo final de 
assegurar o direito de todos os filiados.

“Estamos iniciando a execução da maior ação judicial 
do nosso sindicato.  São mais de 13.600 exequentes.  Uma 
responsabilidade muito grande, que exigirá do nosso de-
partamento jurídico muito trabalho e responsabilidade, 
mas ao mesmo tempo muita satisfação por garantirmos 
os direitos de nossos filiados”, finaliza Claudio Damasceno.

 X Sindifisco propõe ação dos  
anuênios

No início do ano, o Sindifisco Nacional, por intermé-
dio do escritório Ayres Britto Consultoria Jurídica e Ad-
vocacia, ajuizou, no início de janeiro, a denominada 
ação dos anuênios, para a qual o escritório foi contra-
tado, conforme deliberação da Assembleia Nacional 
de 29 de agosto de 2017.

Mas no dia 16 de janeiro, a juíza Edna Márcia Silva 
Medeiros Ramos, juíza Federal Titular da 13ª Vara Fe-
deral/DF, respondendo interinamente pela 21ª Vara 
Federal/DF, indeferiu o pedido de antecipação dos 
efeitos da tutela na ação que discute as vantagens 
pessoais com o retorno da remuneração por venci-
mento básico.

A decisão foi fundamentada pela juíza em dispositi-
vos das leis 9.494/97 e 12.016/09, que, no seu entender, 
impedem a concessão de tutela antecipada contra a 
Fazenda Pública em pedidos semelhantes.

A decisão foi inteiramente processual e não aden-
trou no mérito. Significa dizer que a não concessão 
dos efeitos da tutela ocorreu apenas por uma suposta 
vedação processual, e não porque não há o direito 
vindicado. O mérito propriamente dito será julgado na 
sentença.

O escritório agravará da decisão e, no agravo, pe-
dirá a reconsideração, com o objetivo de conseguir a 
tutela antecipada, enquanto o mérito não é julgado.

O Sindifisco Nacional lamenta a decisão, mas o 
indeferimento de tutela antecipada em ações que 
tratam de direitos econômicos de servidores públicos 
federais tem sido a tônica já há algum tempo, espe-
cialmente depois da edição da Lei 9.494/97.
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Mídia: campanha de 
valorização do Auditor tem 
números expressivos em 2017

Planejada e executada durante a maior mobiliza-
ção da Classe dos Auditores Fiscais, a campanha 
de mídia voltada à valorização do cargo de Audi-

tor Fiscal, retomada em maio de 2017, somou números 
expressivos ao longo do ano. Produtos e serviços con-
tratados com recursos do Fundo de Mídia, aprovado 
pela Assembleia Nacional de 11 de abril, deram mais 
visibilidade e notoriedade ao trabalho dos Auditores 
nas diversas frentes defendidas pelo Sindifisco Nacio-
nal, com destaque para o combate à corrupção e à 
sonegação.     

Por meio de contribuição mensal no valor de R$ 10, 
cada filiado vem ajudando na reconstrução, peran-
te a sociedade, da imagem do Auditor como agente 
promotor de igualdade e justiça fiscal. A atuação da 
Classe e sua importância no dia a dia do cidadão foi 
demonstrada por meio de postagens, vídeos, banne-
res e peças publicitárias veiculadas nas redes sociais, 
na TV, no rádio, em outdoors, em mídia indoor e em 
jornais impressos de grande circulação. Youtube, listas 
de email e publicidade paga em sites e ferramentas de 
busca também garantiram milhões de visualizações ao 
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longo da campanha. Dos R$ 2,2 milhões arrecadados 
pelo fundo de mídia, entre março e dezembro de 2017, 
foram investidos R$ 1 milhão até o dia 20 de dezembro, 
restando saldo de R$ 1,15 milhão – aplicados em CDB/
RDB e Renda Fixa – para futuras ações de mídia.

Um dos principais motores da campanha, a fan 
page do Sindifisco no Facebook, reestruturada e man-
tida graças ao aporte financeiro do fundo de mídia 
– por meio de empresas especializadas, ao custo de 
R$ 15 mil mensais –, serviu de vitrine para os conteúdos 
produzidos pelo Sindifisco e obteve resultados além das 
expectativas. O número de curtidas e de seguidores da 
página saltou de 28 mil e 33 mil, respectivamente, em 
maio de 2017, para 41 mil e 42 mil no fim de dezembro: 
mais que o dobro do total de curtidas de páginas de 
outras entidades sindicais do mesmo setor.

As publicações do Sindifisco passaram a ter, em mé-
dia, 106 comentários diários e 934 compartilhamentos 
semanais. Em dezembro de 2017, as visualizações se-
manais por usuários únicos, índice importante na men-
suração do alcance das publicações, atingiram o nú-
mero de 236 mil: aumento de 550% na comparação 
com o mês de junho (36.400) – quando a campanha 
ainda estava na fase inicial. Os vídeos gravados pelo 
presidente do Sindicato, Auditor Fiscal Claudio Damas-
ceno, alcançaram mais de 40 mil pessoas e os boletins 
de rádio, com notícias sobre a atuação dos Auditores 
Fiscais publicadas entre outubro e dezembro, somaram 
125 mil visualizações.

 X Vídeos
Ao longo da campanha de mídia, foram produzidos 

seis vídeos que dão notoriedade à atuação dos Audi-
tores Fiscais. O primeiro, com duração de um minuto, 
encabeçou outras ações de mídia, vinculando a cor-
rupção ao crime de sonegação fiscal. “A corrupção e 
a sonegação andam de mãos dadas e precisam ser 
combatidas”, detalha o vídeo. “Os Auditores Fiscais da 
Receita Federal do Brasil tem lutado de forma incan-
sável para acabar com esses desvios”, complementa.

Somente este primeiro vídeo obteve 380 mil visuali-
zações em duas publicações no Facebook. Os outros 
cinco vídeos temáticos produzidos e publicados na fan 
page do Sindifisco e no canal da entidade do Youtu-
be, com duração de até um minuto e meio, trataram 
das atribuições específicas dos Auditores, com ênfase 
no combate à corrupção, na fiscalização e na arreca-
dação previdenciária e tributária. Juntas, as publica-
ções alcançaram 2 milhões de pessoas no Facebook, 
somando impressionantes 1,5 milhão de visualizações.

Os vídeos também foram impulsionados nas redes 
de busca da internet, por meio de anúncios pagos, 
resultando em um total de 574 mil visualizações no 
Youtube. Para esta ação, foram investidos R$ 45,8 mil 
do fundo de mídia. “O anúncio nas ferramentas de 
busca também é importante pois acaba chamando 
uma nova audiência, não apenas para aquele vídeo 
específico, mas, indiretamente, para outros conteúdos 
disponibilizados no canal do Sindifisco no Youtube”, 
avalia o diretor de Comunicação Social do Sindifisco, 
Pedro Delarue. 

 X Imprensa
A mídia tradicional também foi utilizada pela cam-

panha “Corrupção e sonegação” para destacar o tra-
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balho dos Auditores Fiscais. Na TV aberta, as inserções 
foram ao ar nos intervalos dos jornais Bom Dia Brasil e 
Jornal da Globo, no Distrito Federal, com investimento 
de R$ 319,4 mil para uma audiência estimada em 106 
mil e 224 mil domicílios, respectivamente. As chama-
das também foram veiculadas no canal de notícias 
GloboNews – ao custo de R$ 55.843,52 –, e nas rádios 
BandNews FM Brasília e 
CBN (Brasília, Rio de Ja-
neiro e São Paulo), com 
investimento total de R$ 
120,9 mil.

O Sindifisco também 
publicou dois anúncios 
de página inteira e dois 
de meia página no maior 
jornal impresso e online 
do Distrito Federal. As pu-
blicações no Correio Bra-
ziliense (triagem diária de 
53 mil exemplares) tiveram 
custo de R$ 150 mil pagos 
pelo fundo de mídia.

Além disso, o alcance 
da campanha foi esten-
dido às mídias outdoor – 
painel localizado na via 
de chegada e saída do 
Aeroporto Internacional 
de Juscelino Kubitschek, 
em Brasília, por onde pas-
sam cerca de 100 mil ve-
ículos por dia – e indoor, 
com a instalação de dois 
painéis na área de de-
sembarque do Aeroporto 
Santos Dumont, durante o 
CONAF no Rio de Janeiro. 
Nas duas ações, foram in-
vestidos, respectivamente, R$ 38,5 mil e R$ 40,1 mil.

 X Seminário
Logo no início da nova campanha de valorização 

do cargo, ainda em abril de 2017, o Sindifisco tam-
bém realizou, em parceria com o Correio Braziliense, 
um grande seminário sobre a Reforma da Previdên-
cia, com transmissão ao vivo pela TV NBR (EBC), pelo 
site do jornal e pela página da TV Brasília (afiliada da 
Rede TV) no Facebook. O programa “Correio Debate: 

Reforma da Previdência” reuniu centenas de pessoas 
no auditório do jornal e teve  participação de nomes 
importantes do cenário político, entre eles o ministro do 
Planejamento, Dyogo Oliveira.

A ação de mídia (incluída nos R$ 150 mil pagos ao 
Correio Braziliense) também contou com a publica-
ção, na edição impressa do periódico, de um suple-

mento especial que trou-
xe a cobertura completa 
do debate e um anúncio 
de página inteira sobre 
a atuação dos Audito-
res Fiscais, destacando o 
combate à corrupção, 
a apreensão de drogas, 
a fiscalização das fron-
teiras e arrecadação de 
recursos que viabilizam o 
trabalho do Governo Fe-
deral.

Os resultados positivos 
do conjunto de ações 
promovidas pelo Sindifis-
co, em especial a grande 
campanha “sonegação e 
corrupção”, comprovam 
o acerto da recriação do 
fundo de mídia, especial-
mente no contexto, dado 
pela atual campanha sa-
larial, de resgate do reco-
nhecimento e da valoriza-
ção do cargo de Auditor. 
A DEN (Diretoria Executiva 
Nacional), por meio do Di-
retoria de Comunicação 
Social, criará novas cam-
panhas ao longo de 2018, 
mantendo os Auditores 

Fiscais em posição de destaque no cenário nacional.
A próxima campanha, que será veiculada a partir 

de março de 2018, utilizará os recursos acumulados no 
fundo, bem como os valores que ainda serão levanta-
dos. “Com o fundo de mídia, finalmente estamos tendo 
capacidade financeira para divulgar e promover o tra-
balho dos Auditores. São números bastante expressivos 
e que comprovam o retorno da campanha em termos 
de exposição do nosso trabalho. Entretanto, para gerar 
resultados perenes, essa ação deve ser permanente”, 
finaliza o diretor Pedro Delarue. 

Com o fundo de mídia, 
finalmente estamos tendo 

capacidade financeira 
para divulgar e promover o 
trabalho dos Auditores. São 

números bastante expressivos 
e que comprovam o retorno 
da campanha em termos de 
exposição do nosso trabalho. 

Entretanto, para gerar 
resultados perenes, essa ação 

deve ser permanente

Pedro Delarue - Diretor de Comunicação Social 
do Sindifisco
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Indenização de Fronteira: enfim 
a regulamentação

Passados quatro anos da publicação da Lei que insti-
tuiu a Indenização de Fronteira aos Auditores Fiscais 
em exercício em localidades de difícil provimento 

(Lei 12.855/13), finalmente o incentivo vira realidade e 
está nos contracheques de janeiro para pagamento em 
fevereiro. O valor é devido àqueles que estão lotados em 
alguma das 104 localidades consideradas estratégicas 
para fins da aplicação da referida Lei, fruto da Campa-
nha Salarial de 2012.

A indenização, que tem o valor de R$ 91 por dia de 
trabalho efetivo, é fruto de uma intensa luta do Sindifisco 
Nacional, que ao longo de todo esse processo, não ces-
sou a luta pela regulamentação da Lei. 

Apesar de o início do pagamento acontecer agora, o 
empenho da Direção Nacional sempre foi firme. Foram 
inúmeras as vezes que representantes do Sindicato se 
reuniram com o Governo e cobraram um posicionamen-
to imediato do Executivo, participando de diversas audi-
ências públicas na Câmara dos Deputados, de reuniões 
no Planejamento, Casa Civil e Receita Federal, além de 
estarem à frente em mobilizações e atos realizados pela 
categoria em Brasília e motivarem iguais ações nas ba-
ses. Essa é uma conquista a ser comemorada pela cate-
goria, não obstante o atraso ocorrido na regulamenta-
ção do benefício.

A determinação do pagamento 
veio com a publicação do Decreto 
9.277/17 no Diário Oficial da União, do 
dia 7 de dezembro. O benefício foi 
concedido a Auditores Fiscais da RFB, 
do Trabalho, Fiscais Agropecuários e 
a servidores da Polícia Federal e da 
Polícia Rodoviária Federal que tra-
balham em regiões inóspitas do país. 
Nessas localidades, os servidores, na 
maioria dos casos, não têm acesso 
a serviços básicos e estão sujeitos a 
condições laborais precárias. 

Treze dias depois da publicação do 
Decreto vieram as portarias que defi-
niram os municípios contemplados.

 X Histórico
Em junho de 2011, a Presidência da República lançou 

o Plano Estratégico de Fronteira, que tinha por objetivo 
reforçar a segurança e promover ações coordenadas 
entre Forças Armadas, Polícia Federal, Polícia Rodoviária 
Federal e Receita Federal do Brasil nas áreas de fronteira.

Prevista no Plano Estratégico, a Indenização de Fron-
teira também estava na pauta reivindicatória dos Audi-
tores Fiscais na Campanha Salarial, em 2012. No acordo 
fechado com Governo, lá estava o assentimento para a 
criação do incentivo, que só foi concretizada em setem-
bro do ano seguinte, com a edição da Lei 12.855/13. A 
partir de então, a categoria passou a outra luta, a regu-
lamentação da lei, que perdurou até a publicação do 
Decreto e das Portaria que elencou as localidades con-
templadas. 

A demora causou indignação à categoria e motivou 
diversas manifestações país afora. Causava ainda indig-
nação mais saber que os recursos para o pagamento 
desta indenização estavam previstos no orçamento do 
Executivo que, mesmo assim, postergou a medida. 

É importante destacar que a indenização de fronteira 
é um incentivo para assegurar o controle das fronteiras 
e o combate à violência que assola o País, auxiliando a 
garantir a defesa da soberania nacional.
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Sindifisco alerta: defasagem na 
tabela do IR obriga cidadão a 
pagar mais imposto

A inflação oficial do ano passado encerrou no 
menor índice desde 1998. o IPCA (Índice Na-
cional de Preços ao Consumidor) fechou em 

2,95%, mas, apesar do desempenho da economia, 
a tabela do IRPF (imposto de Renda da Pessoa Físi-
ca) continua sem as correções devidas, acumulando 
uma defasagem de 88,40%, conforme levantamento 
do Sindifisco Nacional. O estudo preenche o período 
de 1996 até agora. Vale salientar, a falta da correção 
comprime a renda do trabalhador com a imposição 
do pagamento de um imposto que é indevido.

“Ao se apossar daquilo que não tem direito, o Go-
verno achata a renda do trabalhador. Obriga-o a 
pagar mais imposto, dinheiro que poderia ser apli-
cado de outra forma – na poupança, no aprimora-
mento da formação educacional, no consumo etc”, 
explica Cláudio Damasceno, presidente do Sindifisco 
Nacional.

Se o Governo realizasse a correção da tabela de 
Imposto de Renda, a faixa de isenção atual, que al-
cança os contribuintes que ganham até R$ 1.903,98, 
chegaria a todos os assalariados que tem renda até 
R$ 3.556,56. A defasagem, como está, representa 
uma diferença de R$ 1.652,58 que pune as camadas 
de mais baixa renda. Importante ressaltar que a ta-
bela do IRPF passou anos sem reajuste e o último, re-
alizado em 2016, também ficou aquém do necessário 
para promover mais Justiça Fiscal pela tabela do IR. 

A falta de correção não afeta somente o trabalha-
dor que tem menor salário, o efeito é sentido por to-
das as demais faixas, que ficam obrigadas a pagar 
mais imposto do que deveriam. A situação piora à 
medida que os descontos permitidos no Imposto de 
Renda também, estão cada vez menores. O descon-
to por dependente, por exemplo, de R$ 189,59/mês  
(R$ 2.275,08  anual), deveria ser R$ 357,19/mês  
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(R$ 4.286,28 anual). Com educação, se corrigido che-
garia a  R$ 6.709,90, mas, pela tabela de 2017, o teto foi de  
R$ 3.561,50.

“O prejuízo do contribuinte não ficou maior porque 
o IPCA de 2017 foi um dos mais baixos em quase 20 
anos”, alertou Damasceno. 

 X Imprensa
O tamanho da mordi-

da na renda do traba-
lhador, como em todos 
os anos, foi destaque na 
imprensa nacional. Os 
veículos deram ampla 
cobertura ao tema, ten-
do como base o estudo 
do Sindifisco Nacional e 
em declarações do presi-
dente do Sindicato, Cláu-
dio Damasceno. 

O Bom Dia Brasil, um 
dos principais jornais da 
Rede Globo, destacou 
em sua programação 
que os prejuízos impos-
tos à sociedade foram 
calculados na ponta do 
lápis, com base em es-
tudo daqueles que mais 
entendem de Imposto de 
Renda. 

“A dedução de  
R$ 3.561,50 prevista para 
despesas com educação 
deveria ser em torno de 
R$ 6.709,90. O mesmo se 
repete com relação ao 
desconto por dependen-
te. O problema retrata 
um aumento de carga 
tributária indireto, disfarçado, destacou trecho da re-
portagem global. 

Sem a correção, “os contribuintes estão pagando 
cada vez mais imposto e o Governo, embolsando 
além do que deveria e achatando a renda da popu-

lação”, destaca a matéria publicada pelo principal 
jornal impresso da capital federal, o Correio Brazilien-
se, apoiado no estudo do Sindifisco.

O jornal cita que, caso fosse atualizada, a tabela 
livraria do pagamento do imposto os trabalhadores 
com ganhos mensais de até R$ 3.556,56.

“Sabemos que o Brasil vive um momento de difi-
culdade orçamentária. Não dá para entender como, 

nesse contexto, o gover-
no concede isenções a 
diversos setores, em vez 
de corrigir a tabela do 
IR”, declarou o presiden-
te do Sindifisco Nacional, 
o Auditor Fiscal Claudio 
Damasceno, ao Correio.

Damasceno também 
tem explicado à impren-
sa que “esse é um impos-
to inflacionário. Imposto 
que o governo jamais 
deveria contar, e que 
acaba sobrecarregando 
a população que tem os 
salários mais baixos, já 
que muitos deles não de-
veriam nem sequer estar 
na base de cobrança do 
IRPF”. Os valores pagos 
de modo indevido, se-
gundo Damasceno, po-
deriam ser utilizados para 
custear as necessidades 
básicas de consumo das 
famílias, “fazendo a roda 
da economia girar”.

No dia 11 de janeiro, a 
RFB (Receita Federal do 
Brasil) havia anunciado 
que em 2018 a tabela 
não também não seria 

reajustada. A última atualização, acompanhando 
os índices da inflação, foi realizada em 2015, mas em 
percentual incapaz de corrigir a injustiça aplicada no 
bolso dos trabalhadores.

Ao se apossar daquilo 
que não tem direito, o 

Governo achata a renda 
do trabalhador. Obriga-o 

a pagar mais imposto, 
dinheiro que poderia 
ser aplicado de outra 
forma – na poupança, 
no aprimoramento da 

formação educacional, 
no consumo etc

Claudio Damasceno - Presidente do Sindifisco 
Nacional





14
ÚLTIMAS

aConteCeu
 X Jurídico
O CFN (Conselho Fiscal Nacional) esteve reunido em 

Brasília entre os dias 15 a 17 de janeiro, para o início da 
verificação de contas referentes ao exercício de 2017, 
tanto da Diretoria Executiva Nacional quanto do Unafis-
co Saúde. Os membros do CFN,  Auditores Fiscais Elias 
Carneiro Junior, Armando Domingos Barcellos Sampaio 
e João Luiz dos Santos, realizaram uma visita à sede do 
Unafisco Saúde. Além disso, os conselheiros trabalham 
na averiguação da implantação de controle informati-
zado do Programa de Assistência Jurídica Individual.

 X Decisão
O ministro Ricardo Lewandowski, do STF (Supremo Tri-

bunal Federal), suspendeu liminarmente, no dia 18 de 
dezembro do ano passado, a validade dos artigos da 
Medida Provisória 805/2017 que adiavam o reajuste dos 
Auditores Fiscais e de outras carreiras do serviço público, 
e aumentavam de 11% para 14% a contribuição previ-
denciária dos servidores. Agora, a liminar será submeti-
da a plenário depois do recesso do Judiciário. A liminar 
concedida no âmbito do STF é mais uma vitória dos Au-
ditores Fiscais. Desde a edição da MP, a DEN trabalhou 
para derrubar a medida.

 X Mobilização
Como medida de força à mobilização pela regu-

lamentação do Bônus de Eficiência, os integrantes do 
Carf (Conselho Administrativo de Recursos Fiscais) na 
condição de Conselheiros representantes da Fazenda 
Nacional, paralisaram as sessões de julgamento das 
Turmas Ordinárias da 1ª Seção de Julgamento, previs-
tas para a semana de 24 a 26 de janeiro de 2018, com 
exceção da 2ª Turma Ordinária da 4ª Câmara que terá 
funcionamento normal.

 X Retificação
A revista Integração em sua edição nº 54/201, que 

tratou entre seus temas do Congresso Nacional dos Au-
ditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, errou quan-
do informou que a tese sobre o segundo Turno para as 
eleições da próxima DEN, bem como das eleições no 
âmbito das DS, era oriunda de Goiânia. Na verdade, a 
tese, no grupo de trabalho, foi fundida com a de Santos, 
com a assinatura dos seguintes: Elias Carneiro Jr; Tere-
sinha Troccoli, Maria Antonieta Figueiredo Rodrigues e 
Renato Tavares da Silva Filho.

 X Mandato julgadores
A DEN (Diretoria Executiva Nacional) se reuniu, no mês 

de janeiro, com o subsecretário da Sutri (Subsecretaria de 
Tributação do Contencioso), Auditor Fiscal Luiz Fernando 
Teixeira Nunes, juntamente com o coordenador-geral de 
Contencioso Administrativo e Judicial, o Auditor Fiscal 
André Rocha Nardelli, para discutir o mandato dos jul-
gadores. A Administração garantiu que não haverá reta-
liação aos Auditores Fiscais que aderiram ao movimento 
reivindicatório decorrente da Campanha Salarial.

 X Carteira funcional 
Depois de quase oito anos de luta, a DEN (Direto-

ria Executiva Nacional) e, especialmente, a Diretoria 
de Assuntos de Aposentadoria e Pensões do Sindifis-
co Nacional, informa que as primeiras carteiras de 
identidade funcional começaram a ser entregues 
aos Auditores Fiscais aposentados neste mês de ja-
neiro. Os primeiros documentos, de um lote inicial de 
1.858 unidades, estão sendo entregues aos filiados 
da 2ª (AC, AM, AP, PA, RO e RR), 3ª (CE, MA e PI) e 7ª 
(ES e RJ) Regiões Fiscais.
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