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EDITORIAL

No papel de 
protagonismo 

histórico, o 
Sindifisco 
Nacional 

promoveu, em 
conjunto com 

o jornal Correio 
Braziliense, uma 
sabatina com os 

11 pré-candidatos 
à presidência

Caro Auditor Fiscal,
Faltando quatro meses para as eleições e diante das crises política, 

ética e financeira que vive o país, saber como pensam os pré-candi-
datos à presidência da República é fundamental para a escolha do 
novo governante. Para ajudar a população a esclarecer as principais 
pautas dos postulantes ao Palácio do Planalto, e, ao mesmo tempo, for-
necer alternativas para melhoria da política tributária nacional. Com 
esse intuito e no papel de protagonismo histórico, o Sindifisco Nacional 
promoveu, em conjunto com o jornal Correio Braziliense, uma sabatina 
com os 11 pré-candidatos à presidência.

Diante disso, o Sindicato preparou uma edição especial do Integra-
ção. Os filiados poderão acompanhar o resumo das propostas apresen-
tadas pelos pré-candidatos. Participaram da sabatina Rodrigo Maia, 
Marina Silva, Henrique Meirelles, Jair Bolsonaro, Álvaro Dias, Ciro Go-
mes, Flávio Rocha, Manuela D´Ávila, Afif Domingos, Geraldo Alckmin e 
Paulo Rabello.

Entre os temas abordados pelos pré-candidatos estão Reforma Tri-
butária, Reforma da Previdência, Segurança Pública, Contas Públicas, 
Saúde e Educação. A iniciativa, que faz parte da campanha de mídia 
dos Auditores Fiscais, alcançou os seus objetivos: atraiu a atenção da 
grande mídia e da sociedade para os perfis e propostas dos candidatos 
à presidência e, junto com essa apresentação, expôs também as ideias 
dos Auditores Fiscais por um Brasil mais justo. 

O leitor poderá acompanhar também outras três reportagens espe-
ciais que abordam temas que fazem parte do estudo do Sindifisco in-
titulado “Sistema Tributário: diagnóstico e elementos para mudanças”, 
publicação que também foi entregue a cada um dos 11 pré-candida-
tos. Produzido pela Diretoria de Estudos Técnicos, o estudo traz o desdo-
bramento prático das propostas reunidas na Campanha Imposto Justo, 
também de iniciativa do Sindifisco, que sugere alterações na regula-
mentação do Imposto de Renda. 

Você é o nosso convidado a apreciar mais uma edição da Revista 
Integração. Auditor Fiscal, essa edição foi preparada para você conhe-
cer e ficar bem informado sobre as principais ações do Sindifisco Nacio-
nal e a posição da Classe quanto ao aprimoramento da administração 
tributária.

 

Boa  Leitura!
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SISTEMA TRIBUTÁRIO

Sistema Tributário Brasileiro: 
um indutor da desigualdade 
social

Eu, você e todos os cidadãos brasileiros somos cha-
mados a pagar tributos e financiar as atividades 
do Estado, que precisa de recursos para cumprir 

suas obrigações de prestação de serviços essenciais à 
sociedade, satisfazendo as necessidades coletivas que 
não podem ser atribuídas ao setor privado – o paga-
mento de impostos é o preço da cidadania. O concei-
to soa como justo, mas a realidade é bem diferente e 
há muito tempo está fora dos preceitos constitucionais. 
A Carta Magna estabelece princípios tributários que 
formam uma base importante para a construção de 
um sistema tributário baseado na justiça fiscal e social, 
entre os quais enfatiza o da capacidade contributiva e 
o da isonomia tributária. 

Aclarando os conceitos, a capacidade contributiva, 
requisito essencial para o critério de justiça fiscal, as-

segura que a tributação 
deve ser mais que pro-
porcional aos rendimen-
tos auferidos. Traduzindo 
em miúdos, a Constitui-
ção preceitua que os tri-
butos devem ser gradua-
dos em função da renda 
de cada contribuinte: 
quem ganha mais deve 
pagar mais, e eis aí outro 
quesito de justiça, o da 
progressividade. 

Os tributos diretos, 
aqueles que incidem so-
bre a renda e o patrimô-
nio, são os que atendem, 
de fato, aos princípios 
constitucionais da ca-
pacidade contributiva 
e da progressividade. Se 
fossem aplicados plena-
mente, favoreceriam a 
redistribuição da riqueza 

e a redução das desigualdades. Um sistema tributário 
como o brasileiro, concentrado no recolhimento de tri-
butos indiretos, que incidem sobre os bens e serviços, 
penaliza os indivíduos e famílias que destinam a maior 
parte da renda aos bens de consumo. É o que chama-
mos de sistema regressivo: quem ganha menos paga 
mais; e quem ganha mais, paga menos. 

O Brasil encontra-se entre as dez economias mais 
ricas do mundo e, ao mesmo tempo, possui uma das 
maiores concentrações de renda do planeta (Quadro 
1). Apesar da melhoria no Índice de Gini, a concentra-
ção de renda em nosso país equipara-se à de alguns 
países da África Subsaariana, uma das regiões mais 
miseráveis do mundo. (O índice de Gini mede a con-
centração de renda). 
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Ênfase na triButação do consumo penaLiza os mais poBres

 X A má distribuição de tributos favorece 
os mais ricos 

Sempre que vai ao mercado fazer as compras do mês, 
o trabalhador comum alimenta uma das maiores injusti-
ças do sistema tributário brasileiro. O mesmo vale para a 
compra de remédios, roupas, calçados, material escolar, 
passagens e combustíveis. A alta carga tributária do país, 
que incide majoritariamente sobre o consumo e não so-
bre a renda – como deveria ser –, torna o Brasil menos 
competitivo e causa estagnação do crescimento eco-
nômico. Mas o pior efeito desse descompasso fiscal foi 
divulgado pelo Sindifisco Nacional (Sindicato Nacional 
dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil), na ter-
ceira edição do estudo “Sistema Tributário: diagnóstico e 
elementos para mudanças”. 

De acordo com o documento, publicado neste mês 
e entregue a todos os pré-candidatos à Presidência da 
República, como contribuição para melhorias na polí-
tica fiscal, o maior peso da má distribuição tributária é 
suportado pelas camadas mais pobres da população. 
“Em virtude de uma opção política, a tributação incide 
violentamente sobre o consumo e isso faz com que as 
mercadorias vendidas no país encareçam significativa-
mente”, detalha o estudo.

Dos R$ 2,08 trilhões arrecadados pelos governos fede-
ral, estadual e municipal em 2016, mais de R$ 1 trilhão tem 
como base de incidência o consumo e somente R$ 553 
bilhões são provenientes da renda. Em 2015, segundo ao 

OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvi-
mento Econômico) a fonte consumo representou 40,4% 
da carga total brasileira, enquanto a renda respondeu 
por apenas 17,5%. A média dos países desenvolvidos, 
entre eles os integrantes da OCDE, é bem diversa, com 
percentuais de incidência de 32,4% para o consumo e 
33,2% para a renda. Nos Estados Unidos, por exemplo, a 
diferença é ainda mais gritante, com 18% (consumo) e 
44% (renda). 

 X Regressividade
As diferenças percentuais refletem diretamente no pa-

drão de vida das diversas camadas da sociedade. Pa-
gar R$ 2,50 de imposto num saco de arroz, por exemplo, 
pesa bem menos para uma família de classe média alta 
que para uma família de baixa renda, embora ambas 
possam, em tese, consumir a mesma quantidade do ali-
mento. Na camada mais pobre da população, os tribu-
tos devoram 28% da renda, enquanto que na camada 
mais rica o percentual é de apenas 10%.

Dessa forma, o peso dos tributos indiretos, sobre mer-
cadorias e produtos, é significativamente maior nas me-
nores faixas de renda. “O resultado é uma carga tribu-
tária regressiva, significando que o Estado brasileiro é 
financiado, em grande parte, pelas classes de menor po-
der aquisitivo e pelos trabalhadores, com a população 
de baixa renda suportando uma elevada tributação”, 
resume o estudo do Sindifisco.

QUADRO 1
Maiores Economias do Mundo e Piores Distribuições de Renda 

Maiores Economias - 2016

1º Estados Unidos

2º China

3º Japão

4º Alemanha

5º Reino Unido

6º França

7º Índia

8º Itália

9º Brasil

10º Canadá

Piores Distribuições de Renda  
(Período 2010-2015)

1º África do Sul

2º Haiti

3º Botsuana

4º República Centro-Africana

5º Zâmbia

6º Lesoto

7º Colômbia

8º Paraguai

9º Suazilândia

10º Brasil

Fonte:  Banco Mundial 2016 e 
PNUD, 2016.

Notas:

1 -  Maiores economias 
classificadas pelo seu PIB - Produto 
Interno Bruto em dólares - valores 
correntes

2 - Piores distribuições de renda 
classificadas pelo Índice de Gini



Auditores Fiscais 
na linha de 
frente por um 
país mais justo

Diante de tantas denúncias de corrup-
ção, as pessoas se perguntam como a 
Receita Federal não percebeu tama-

nho volume de recursos ilícitos sendo movi-
mentados por tantos anos. Em primeiro lugar, 
é preciso que haja a vontade política para 
fiscalizar com muito mais rigor e frequência 
aqueles que lidam com recursos públicos, 
algo que só agora a Receita Federal anun-
ciou que pretende fazer de forma rotineira, 
apesar dos sucessivos alertas dos Auditores 
Fiscais, por meio do Sindifisco Nacional.

No resto do mundo civilizado as pessoas 
politicamente expostas, assim chamadas 
aquelas que lidam com o dinheiro público, 
têm uma sobre si uma fiscalização mais espe-
cializada e rigorosa. Esses dirigentes e políti-
cos, ao escolherem o serviço público como 
setor de atuação profissional, sabem que de-
vem prestar contas à sociedade sobre o com-
portamento de suas finanças pessoais, pois 
lidam com recursos que pertencem a toda a 
sociedade. É necessário e imprescindível que 
tenham uma conduta ilibada e transparente. 
Quem não deve, não teme.

 No Brasil, ao contrário do resto do mun-
do, esse conceito de pessoa politicamente 
exposta foi completamente distorcido, pas-
sando a proteger por um manto de sigilo (até 
mesmo dos Auditores Fiscais) a evolução pa-
trimonial dessas pessoas, supostamente a fim 
de resguarda-las de uma suposta “bisbilho-
tice”. Talvez isso explique de alguma forma 
a falha da Receita Federal em identificar no 
nascedouro os desvios que foram recente-
mente expostos a público. 
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Ressalve-se que, embora tenha agido na apura-
ção desses desvios tardiamente, e não na sua origem, 
a Receita Federal tem atuado ativamente, recupe-
rando para os cofres públicos, apenas na operação 
Lava Jato, cerca de 17 bilhões de reais em recursos 
desviados e sonegados.

Feita a ressalva, os Auditores Fiscais da Receita 
Federal há muito tem-
po defendem que, a 
exemplo das delega-
cias especializadas na 
fiscalização de gran-
des contribuintes, que 
foram criadas para 
exercer uma fiscaliza-
ção mais rigorosa so-
bre grandes empresas, 
deveria ser criada uma 
delegacia especial 
para a fiscalização das 
pessoas politicamente 
expostas. Assim, elas 
permaneceriam em ri-
gorosa vigilância, faci-
litando a identificação 
de transações duvido-
sas e sinais de enrique-
cimento ilícito já no seu 
nascedouro, evitando 
a situação de aparen-
te permissividade que 
facilitou a atuação de 
corruptos e corrupto-
res nos últimos anos. 

Outra questão é a 
sonegação, que tem 
dois efeitos perversos: 
favorece a corrupção, alimentando os caixa 2, e tira 
recursos da sociedade, na medida em que tributos 
deixam de ser arrecadados. A justa sensação do con-
tribuinte em geral de que é explorado pelo Estado, 
que cobra muito e pouco dá em troca em termos de 
serviços e bem-estar - apesar da ação rigorosa dos 
Auditores Fiscais, que caminham para autuar em 150 
bilhões de reais os sonegadores neste ano - tornou a 
sonegação um crime socialmente aceitável.  

A consequência da permissividade da sociedade 
com a sonegação é perversa: quando faltam recur-
sos ao Estado, ele vai busca-los em outro lugar. Nor-
malmente é no bolso dos demais contribuintes, que 
são chamados a pagar mais impostos no lugar da-
queles que deixaram de pagar.    

Completando a tempestade perfeita que torna o 
Brasil um inferno tributá-
rio, a complexa legisla-
ção tributária brasileira 
oferece um variado car-
dápio de desonerações, 
renúncias fiscais, perdões 
de dívidas e isenções, to-
das ou praticamente to-
das voltadas para bene-
ficiar grandes empresas e 
empresários, tendo como 
contrapartida - num Esta-
do que precisa arrecadar 
recursos – o crescente sa-
crifício da classe média, 
em especial a classe mé-
dia assalariada.

Uma administração 
tributária forte, com au-
toridades fiscais adequa-
damente preparadas e 
valorizadas, com autono-
mia para enfrentar com 
rigor e independência 
os enormes desafios que 
representam o combate 
à sonegação, à lavagem 
de dinheiro, à corrupção; 
qualificada e com auto-
ridade para defender e 

propor a formulação de uma política tributária jus-
ta e dotada de infraestrutura tecnológica e humana 
adequadas, é a linha de frente da cidadania na luta 
contra boa parte das mazelas que roubam o futuro 
dessa nação.

Os Auditores Fiscais da Receita Federal estão ao 
lado da população. Querem um país mais justo, livre 
da sonegação e da corrupção, com leis tributárias 
mais justas para todos.       

Os Auditores Fiscais da 
Receita Federal estão 

ao lado da população. 
Querem um país mais 

justo, livre da sonegação 
e da corrupção, com leis 

tributárias mais justas  
para todos
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Combatendo a desigualdade: 
correção da tabela do IR 
e tributação de lucros e 
dividendos

Quando uma empresa vende uma mercadoria ou 
um serviço, aufere um lucro, que ao final de um 
certo período é distribuído aos sócios e acionistas. 

O lucro é uma fonte de renda e como tal, deveria ser tri-
butada, assim como o salário dos trabalhadores em geral. 

Mas a cobrança de impostos sobre lucros e dividendos 
distribuídos pelas empresas a pessoas físicas foi extinta no 
Brasil em 1995, no governo Fernando Henrique Cardoso. 
Outra medida, tomada na mesma época, a isenção tribu-
tária da remessa de lucros para o exterior, estimulou mui-
tas empresas transnacionais a transferir recursos para seus 
sócios ou suas matrizes no exterior. 

Há quem defenda que o lucro distribuído já foi efetiva-
mente tributado na pessoa jurídica. Esse argumento não 
procede. Primeiro, porque pessoa física e pessoa jurídica 

são personalidades distintas, não se pode confundi-las. Em 
segundo lugar, em quase todos os demais países, essa dis-
cussão foi superada e a distribuição dos lucros é tributada. 

Segundo estudo técnico do Sindifisco, essa renúncia 
fiscal dá um tratamento tributário extremamente desi-
gual e injusto a contribuintes que possuem igual capa-
cidade tributária. É muito comum que um empresário 
que ganhe milhões de reais não pague um centavo de 
imposto de renda, enquanto seu empregado, que ga-
nha R$ 4.700,00 por mês, já seja tributado à alíquota 
de 27,5% de seus rendimentos. De acordo com os da-
dos da Receita Federal, em 2015, o montante do va-
lor de rendimento isento e não tributável distribuído a 
título de lucros e dividendos a pessoas físicas totalizou  
R$ 480,92 bilhões.
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 X Em outros países 

De uma amostra de dezesseis países latino-americanos, 
apenas o Brasil utiliza este sistema. Os quinze, Argentina, 
Bolívia, Chile, Colômbia, República Dominicana, Equador, 
Guatemala, México, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru, 
Porto Rico, Uruguai e Venezuela, utilizam algum tipo de tri-
butação de lucros e dividendos. No resto do mundo, ape-
nas a Eslovênia adota o mesmo modelo fiscal que o Brasil 
(Gráfico acima).

Esses recursos, extraídos unicamente dos setores mais 
ricos da sociedade, poderiam servir para custear a redu-
ção dos tributos cobrados sobre combustíveis, energia elé-
trica e a cesta básica. Apenas com a tributação de lucros 
dos grandes empresários, hoje isentos, o Governo poderia 
arrecadar até R$ 40 bilhões de reais por ano.

 X Correção da tabela do Imposto de 
renda

Desde 1996, com a entrada em vigor da Lei 9.249/95, a 
tabela que gradua as faixas de incidência do IRPF (Impos-
to de Renda de Pessoa Física) sofreu correções abaixo da 
inflação oficial. Pode-se dizer que, ao longo de 22 anos, foi 
atualizada em 109,63%, enquanto o IPCA (Índice de Preços 
ao Consumidor Amplo) acumulado, nos mesmos 22 anos 
já somava 294,93%. Devido a essas falhas, de 1996 até 2017 
a defasagem na tabela do IR estava registrada em 88,4%.

Por não acompanhar o efeito inflacionário ao longo 

dos anos, essa falha tem onerado os 
trabalhadores, que gradualmente 
saem da faixa de isenção, e tornam-
-se obrigados a contribuir. E por conta 
disso, hoje pagam imposto os contri-
buintes com rendimentos mensais a 
partir de R$ 1.903,98, equivalente a 
apenas 2 salários mínimos. Para se ter 
uma ideia, caso a tabela fosse devi-
damente atualizada, como defende 
o Sindifisco Nacional, estariam isentos 
os rendimentos até R$ 3.556,56. 

Para reparar essa incongruência e 
criar um cenário de maior equilíbrio 
fiscal, o Sindifisco Nacional elaborou a 
campanha “Imposto Justo: Essa ideia 
eu assino embaixo”, que foi apresen-
tada em 2013. Ela visa, por meio do PL 
(Projeto de Lei) 6.094/13, estabelecer 
o reajuste anual da tabela de corre-
ção do IR, por dez anos consecutivos, 
de modo a recompor a defasagem 
de 88,4%, acompanhando as perdas 
inflacionárias de poder de compra 

do trabalhador, conforme o registrado pelo IPCA. 

 X IPVA para jatinhos e iates
Pela campanha Imposto Justo, o Sindifisco propõe uma 

medida inovadora para que seja alterada a legislação de 
modo a implementar a incidência do IPVA (Imposto sobre 
Propriedade de Veículo Automotor) sobre embarcações e 
aeronaves particulares.

A matéria é tratada na PEC (Proposta de Emenda à 
Constituição) 283/13, que foi apensada à PEC 140/12, e ob-
teve parecer favorável na CCJ (Comissão de Constituição 
e Justiça) da Câmara dos Deputados. Com a medida, o 
imposto seria aplicado à propriedade e posse de “veícu-
los automotores terrestres, aéreos e aquáticos”, exceto os 
“de uso comercial destinados à pesca e ao transporte de 
passageiros e de cargas”. 

Um trabalhador luta para adquirir um automóvel popu-
lar, pago muitas vezes a prestações, para uso próprio, no 
trabalho, ou em conjunto com sua família. Mas além dos 
impostos presentes na aquisição, é necessário periodica-
mente pagar o IPVA. Enquanto isso, a mesma legislação 
isenta da contribuição pessoas físicas de alto poder aqui-
sitivo e empresas de grande faturamento, que adquirem 
lanchas, jet skis, helicópteros, iates e jatinhos, tudo sem a 
obrigação de pagar o mesmo imposto, embora sejam ve-
ículos automotores.

Tributação sobre Lucros e Dividendos (%) em Países da OCDE 2017

País Pessoa 
Jurídica *

Pessoa 
Física ** País Pessoa 

Jurídica *
Pessoa 
Física **

Alemanha 30,2 26,4 Islândia 20,0 20,0
Austrália 30,0 27,1 Irlanda 12,5 51,0
Áustria 25,0 25,0 Israel 24,0 27,0
Bélgica 34,0 30,0 Itália 24,0 26,0
Canadá 26,7 39,4 Japão 30,0 20,3
Chile 25,0 13,0 Luxemburgo 27,0 21,0
Coreia do Sul 24,2 35,4 México 30,0 17,1
Dinamarca 22,0 42,0 Nova Zelândia 28,0 6,9
Eslovênia 19,0 25,0 Noruega 24,0 29,8
Espanha 25,0 23,0 Polônia 19,0 19,0
E.U.A. 39,0 28,5 Portugal 29,5 28,0
Estônia 20,0 0,0 Reino Unido 19,0 38,1
Finlândia 20,0 28,9 República Eslovaca 21,0 7,0
França 36,4 44,0 Republica Tcheca 19,0 15,0
Grécia 29,0 10,0 Suécia 22,0 30,0
Holanda 25,0 25,0 Suíça 22,0 21,1
Hungria 9,0 15,0 Turquia 20,0 17,5
Fonte: OCDE  Tax Database 2018. Overall statutory tax rates on dividend  income   
Elaboração: Departamento de Estudos Técnicos do Sindifisco Nacional
* Alíquota incidente sobre a distribuição de lucros da empresa (Pessoa Jurídica)
** Alíquota líquida sobre dividendos recebidos pelo acionista (Pessoa Física), após deduções e abatimentos

Tabela 1
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Rodrigo Maia abre sabatina 
com pré-candidatos à 
presidência

Rodrigo Maia (DEM-RJ), atual presidente da Câmara 
dos Deputados, foi o primeiro pré-candidato a par-
ticipar na quarta-feira (6/6), da sabatina realizada 

pelo Sindifisco Nacional em parceria com o Correio Bra-
ziliense. Durante o dia outros 10 pré-candidatos partici-
parão do evento.

O debate foi mediado pelo editor-executivo do Cor-
reio Braziliense, Vicente Nunes, além de outros três jor-

nalistas das editorias de Economia e Política do jornal. 
Seguindo as regras da sabatina, o pré-candidato teve 
quatro minutos para responder a cada questionamento 
dos jornalistas, totalizando 50 minutos de sabatina.

Rodrigo Maia abriu a sabatina fazendo críticas ao Go-
verno do presidente Michel Temer. O pré-candidato des-
tacou que o Executivo está totalmente desarticulado e 
não consegue avançar em questões importantes para o 
Brasil. O presidente da Câmara enfatizou que as pautas 
apresentadas pelo Governo não serão prioridades neste 
momento no plenário da casa.

“Essas 12 medidas anunciadas pelo Governo foram 
elaboradas pela Câmara e não pelo Executivo. Tenho 
participado diariamente com a equipe econômica do 
Governo para traçar medidas que visam tirar o país da 
crise. A minha agenda é pactuada junto com os lideres 
da Câmara e Senado”, disse.

Em seguida, o pré-candidato respondeu sobre a ques-
tão da Reforma Tributária. Rodrigo Maia ressaltou que 
a Câmara tem trabalhado para colocar em votação o 
mais breve possível o assunto.

“Na próxima semana, iremos apresentar um relatório 
final sobre a Reforma Tributária. Tenho me reunido com 
especialistas e parlamentares para fecharmos o assun-
to”, explicou.

Sobre a Reforma da Previdência, o pré-candidato 
lamentou que a matéria não tenha seguido em frente. 
Rodrigo Maia destacou que a Reforma da forma como 
estava prejudicava todos os trabalhadores, principal-
mente, tirando direitos dos servidores públicos.

“Precisamos aprofundar a Reforma da Previdência 
com toda a sociedade. A Reforma é necessária, mas não 
do jeito que o Governo pretendia. Então, no próximo ano, 
caso seja eleito, a Previdência Social será prioridade na 
minha agenda”, destacou.

Questionado sobre o Refis, o pré-candidato fez críticas 
ao sistema da forma como está sendo feito atualmente 
no Brasil. Para Rodrigo Maia, o Refis está totalmente desa-
tualizado e precisa urgentemente ser revisto.

“O Refis não é o melhor instrumento para o Brasil. Ele 
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não é um instrumento correto. As empresas utilizam dessa 
ferramenta para se organizar e beneficiar. Nós vivemos 
uma crise muito profunda e o Refis é totalmente equivo-
cado e beneficia o mau pagador”, enfatiza.

Quando perguntado sobre a Reforma administrativa, 
Rodrigo Maia enfatizou que os servidores públicos preci-
sam ser valorizados e respeitados, mas para isso é preciso 
ter programas de incentivo e produtividade ao setor pu-
blico.

“Eu sou a favor dos servidores públicos, mas é preciso 
ter política de estímulo para incentivar a produtividade 
do setor. Tenho feito estudos para preparar uma Reforma 
administrativa eficiente e que beneficie o estado e os tra-
balhadores”, destacou.

Rodrigo Maia respondeu ainda questões sobre a edu-
cação, saúde e sobre as investigações da Lava-jato. O 
presidente do Sindifisco Nacional, Auditor Fiscal Claudio 
Damasceno, finalizou o ciclo de perguntas ao pré-can-
didato. Damasceno perguntou se a extinção de punibili-
dade, tal qual prevista em nossa legislação (Lei 9.249/95), 
gera a sensação de impunidade e é um estimulo à sone-

gação, está na pauta de programas do pré-candidato. 
Maia disse que há preocupação com relação ao tema e 
que defenderá medidas duras para que os maus paga-
dores sejam punidos.

“Precisamos realizar uma reorganização da adminis-
tração da Receita Federal com a sociedade. A relação 
precisa ser mais aberta e transparente. Temos que ter 
programas voltados para a fiscalização de quem não 
paga imposto e traz prejuízos ao Estado”, finalizou.

Ao final do evento, a DEN (Diretoria Executiva Nacio-
nal) entregou para o pré-candidato um estudo de auto-
ria do Sindifisco intitulado “Sistema tributário: diagnóstico 
e elementos para a mudança”. O material completo, de 
108 páginas, é uma contribuição da categoria ao deba-
te sobre o aperfeiçoamento do Sistema Tributário Nacio-
nal, na busca do cumprimento de seu papel de compar-
tilhar com a sociedade as reflexões sobre seu objeto de 
atuação, na expectativa de que tais medidas sensibili-
zem legisladores e formuladores de políticas a incorporá-
-las à legislação brasileira.
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Marina Silva é favorável à 
proteção das administrações 
tributárias

A pré-candidata pela Rede, Marina Silva, foi a se-
gunda entrevistada na sabatina promovida pelo 
Correio Braziliense em parceria com o Sindifisco 

Nacional, evento ocorrido na quarta-feira (6), que ouve 
os principais postulantes ao Palácio do Planalto. Ela co-
meçou a exposição de suas ideias para o país respon-
dendo o que pensa sobre o desalento da população 
acerca das Eleições 2018 e a crise de representativida-
de pela qual passa o país. Marina Silva afirmou que a 
primeira atitude de qualquer candidato deve ser a de 
respeito com aqueles que pagam uma imensa carga 
tributária e recebem de volt péssimos serviços por cau-
sa da corrupção. “Ter respeito por esse sentimento é 
fundamental. Em segundo lugar apresentar propostas 
para resolver os problemas para os assuntos que hoje 
têm maior visibilidade, a questão do desemprego é um 
deles”, destacou a pré-candidata. 

Em resposta ao presidente do Sindifisco Nacional, 
Claudio Damasceno sobre e a edição da LOF (Lei Or-

gânica do Fisco), Marina Silva 
destacou que as organiza-
ções tributárias são importan-
tes e que prima pela autono-
mia e segurança das carreiras 
de Estado que as compõem. 
Afirmou ainda que está aber-
ta para receber propostas do 
Sindicato sobre o tema, que 
vai ser avaliada por sua equi-
pe no conjunto da obra.

Marina Silva também res-
pondeu perguntas sobre a 
capacidade de investimentos 
do país e sobre a política de 
privatização. Sobre o primei-
ro tema, ela discorreu sobre a 
imagem do país e do receio 
que hoje algumas empresas 
têm de ter seus nomes envol-
vidos em escândalos. Sobre a 

privatização, Marina Silva se mostrou incisivamente con-
tra. “A gente não vende as joias da família para almo-
çar fora”, disse a ex-senadora.

Sobre a Reforma da Previdência, ela disse que as mu-
danças são necessárias, mas não as que foram apre-
sentadas pelo Governo. “Eu faria uma reforma que en-
carasse os problemas centrais, dialogando com todos 
os setores. Essa reforma apresentada pelo governo não 
tem a menor condição, os números reais não foram 
apresentados e também não houve proposta de mu-
dança relativa àqueles que estão em vantagem nessa 
reforma que, pela sua magnitude, precisa de diálogo 
com toda a sociedade”, sintetizou a pré-candidata.

A respeito da política tributária, Marina Silva disse 
que, em primeiro lugar, é impossível reduzir a carga tri-
butária, mas é possível dizer que não se deve aumentar 
a carga.”Uma das nossa diretrizes é combater a regres-
sividade, que prejudica a maioria da população empo-
brecida”, afirmou. 
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Meirelles defende reformar 
Previdência e Sistema 
Tributário

O pré-candidato à presidente pelo MDB, Henrique 
Meirelles, foi o terceiro a participar da sabatina 
realizada, nesta quarta-feira (6/6), pelo Sindifis-

co Nacional, em parceria com o Correio Braziliense. Ou-
tros oito pré-candidatos ainda participarão do evento.

Seguindo as regras do evento, o pré-candidato teve 
quatro minutos para responder a cada questionamen-
to dos jornalistas, totalizando 50 minutos de sabatina. O 
executivo da área financeira e ex-ministro da Fazenda 
abriu a sabatina ressaltando o seu histórico profissional 
a frente da equipe econômica. O pré-candidato desta-
cou, ainda, a criação de empregos e o crescimento do 
PIB nos últimos dois anos.

“Tenho experiência em selecionar bons técnicos na 
área econômica. Nós conseguimos criar mais de dois 
milhões de empregos. A minha proposta é continuar re-

forçando as medidas de crescimen-
to para o Brasil”, disse.

Meirelles destacou, ainda, a sua 
gestão quando presidente do Ban-
co Central no período de 2003 a 
2011, durante o governo Lula. O pré-
-candidato reforçou que está pre-
parado para ser presidente do Brasil.

“Tenho uma história de sucesso, 
quando estive à frente do Banco 
Central, por isso, acho que tenho 
vantagens em relação aos demais 
pré-candidatos”, enfatizou.

Sobre a questão de lucros tributa-
dos e dividendos, o ex-ministro de-
fendeu que precisa, sim, mexer na 
divisão de lucros do valor total das 
empresas. Essa medida contribuirá 
para o crescimento da economia.

“O importante é o total, o que se 
tributa do resultado final da empre-
sa. Isso, sim, ajudará a definir o cres-
cimento”, explicou.

Com relação à crise dos combus-
tíveis, o pré-candidato disse ser favorável à participa-
ção do setor privado na Petrobras. A medida contribui-
ria para o aumento da competição gradual do setor e 
redução do preço final ao consumidor.

“A Petrobras não precisa ter um controle político, 
mas, sim, uma administração profissional por parte do 
Governo”, ressaltou.

Outro ponto destacado pelo pré-candidato foi a Re-
forma da Previdência. Meirelles destacou que o debate 
da Reforma foi discutido amplamente no Congresso. O 
ex-ministro garantiu que o assunto, caso seja eleito, vol-
tará no próximo ano.

“É necessário fazer a Reforma da Previdência, basta 
olharmos exemplos de alguns países desenvolvidos da 
Europa. Lá, não foi possível manter a máquina da forma 
como estava. No Brasil não seria diferente. Precisamos de-
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bater o assunto profundamen-
te e encontrar medidas para 
evitar problemas futuros aos 
trabalhadores”, explicou.

O pré-candidato reforçou 
que a aposentadoria dos ser-
vidores púbicos seja arcada 
com recursos de fundo priva-
do, como a proposta basea-
da no Funpresp. Para Meirel-
les, a ideia é que os demais 
trabalhadores não paguem 
pela aposentadoria dos ser-
vidores.

“A aposentadoria do ser-
vidor público precisa ser vis-
ta de forma ampla e com 
muita atenção. Não é justo o 
Governo bancar a aposenta-
doria desses trabalhadores”, 
disse.

Henrique Meirelles respon-
deu ainda questões sobre a educação, saúde e sanea-
mento básico. O presidente do Sindifisco Nacional, Audi-

tor Fiscal Claudio Damasceno, 
finalizou o ciclo de perguntas 
ao pré-candidato. Damasce-
no questionou o pré-candida-
to sobre as medidas que serão 
propostas com relação à car-
ga tributaria no país.

“A carga tributaria total é 
um problema para o Brasil e 
há muitas distorções. A pri-
meira medida é diminuir as 
despesas públicas. Depois, 
fazer uma reforma tributária 
em acordo com os Estados e 
o Governo Federal”, finalizou.

Ao final da sabatina, Hen-
rique Meirelles recebeu da 
DEN (Diretoria Executiva Na-
cional) um estudo de autoria 
do Sindifisco intitulado “Siste-
ma tributário: diagnóstico e 
elementos para a mudança”. 

O material completo, de 108 páginas, ajudará o pré-
-candidato na elaboração de propostas para o país.

A carga tributaria total é um 
problema para o Brasil e há 
muitas distorções. A primeira 

medida é diminuir as 
despesas públicas. Depois, 
fazer uma reforma tributária 
em acordo com os Estados 

e o Governo Federal

Henrique Meirelles - Pré-candidato à 
presidência da  República
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Pré-candidato Jair Bolsonaro 
responde a perguntas na 
sabatina

O deputado federal Jair Bolsonaro foi o quarto en-
trevistado na sabatina promovida pelo Correio 
Braziliense e o Sindifisco Nacional que ouvem os 

pré-candidatos à presidência da Republica. Pré-candi-
dato do PSL, o parlamentar foi o mais votado para a Câ-
mara dos Deputados pelo estado do Rio de Janeiro, com 
464.565 votos. Em resposta ao questionamento da vice-
-presidente do Sindicato, sobre as correções que a entida-
de julga necessárias à Tabela de IRPF (Imposto de Renda 
de Pessoa Física), Bolsonaro firmou que, na verdade, o me-
canismo utilizado hoje é um redutor de renda e disse ain-
da que se, eleito, sua ideia é reduzir a tributação e buscar 
recursos em outras áreas; o turismo seria um das opções.

Embora tenha reconhecido que há distorções na ta-
bela de IR, Bolsonaro disse ser totalmente contrário à 
tributação de grandes fortunas e heranças e aos lucros 
de dividendos, pontos que o Sindifisco Nacional discorda 
prontamente.

Sobre as possíveis dificuldades de 
governar, se eleito presidente, o pré-
-candidato não soube responder 
como lidaria, por exemplo, com a rei-
terada política de perdão tributário, 
os chamados Refis. Ele reconheceu 
que se trata de um ponto nevrálgico, 
já que muitos dos grandes devedores 
estão dentro do Congresso Nacional. 
Sobre este item, ele afirmou que con-
ta com a colaboração de especia-
listas, como Sindifisco Nacional, para 
elaboração de propostas.

Ele ainda discorreu sobre a segu-
rança nas Fronteiras, também res-
pondendo indagação do Sindicato, 
que ressaltou que a RFB (Receita Fe-
deral do Brasil), ou seja a inteligência 
dos sistema tributário, não tem sido 
chamada a debater junto ao Go-
verno. Jair afirmou que, na verdade, 
é necessária a utilização do que ele 

denominou de força bruta, mas afirmou que a inteligên-
cia não é menos importante no processo de guardar os 
17 mil quilômetros de fronteira.

Sobre o número de desempregados no país, hoje na 
casa de 28 milhões de cidadãos, Bolsonaro disse, com 
base no que, segundo ele, tem escutado do empresaria-
do, as pessoas “vão ter de decidir por mais direitos e me-
nos emprego ou emprego e menos direitos”, defendendo 
que o trabalhador também deve pensar em empreender.

Questionado sobre a política e privatização, o depu-
tado se colocou prontamente favorável, mas não quis 
citar quais empresas ele privatizaria. Sobre a Reforma da 
Previdência, Bolsonaro colocou parte da responsabilida-
de do “déficit” sobre o colo do funcionalismo público.

Entre outros assuntos, o pré-candidato ainda respon-
deu a perguntas sobre ódio e preconceito, tema que ele 
considerou secundário; e educação, ciência e tecnolo-
gia, além de valores da família. 
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Álvaro Dias propõe refundar a 
República

A “refundação da República” é a proposta central 
de um possível governo liderado pelo senador 
Álvaro Dias (Podemos), primeiro pré-candidato a 

ser arguido no período da tarde da quarta-feira (6/6), 
pela Sabatina promovida pelo Sindifisco Nacional em 
parceria com o Correio Braziliense no evento “Correio 
Braziliense entrevista: Pré-candidatos 2018”.

Ao explicar as medidas necessárias a serem adota-
das para viabilizar o projeto, ele citou também o atual 
“caos administrativo”, que, em sua visão, resultou em um 
cenário com mais de 5 milhões de famílias abaixo da 
linha da pobreza.

Para dissolver o problema econômico, o presidenci-
ável propôs um “pacto nacional”, do qual as entidades 
também participariam. A atuação do grupo teria um 
objetivo em comum: o de promover o resgate econômi-
co. Nesse modelo, seria combatido o presidencialismo 
de coalisão.

Representante da “velha guarda” da política brasilei-
ra, Álvaro Dias também se posicionou favorável a uma 
reforma política. Com relação ao serviço público, Dias 
declarou acreditar no estímulo à eficiência e em uma 
recolocação do profissional nesses setores.

As relações diplomáticas que o 
Brasil estabelece com outras nações 
também foi pauta da sabatina. Para 
o pré-candidato, essa relação é vis-
ta como prioritária, para manter o 
equilíbrio do comércio exterior. Na 
oportunidade, propôs a criação de 
uma frente de combate à produção 
e ao tráfico de drogas.

O presidenciável também defen-
deu a aplicação dos recursos pú-
blicos no desenvolvimento do Brasil, 
não mais em benefícios de infraes-
trutura para países vizinhos, confor-
me segundo ele vem ocorrendo. 
“Devemos respeitar a soberania dos 
povos, mas colocar em primeiro lu-
gar os interesses do país”.

Com relação à recente crise oca-
sionada pela greve dos caminhoneiros, que pleiteavam 
a redução de preço do diesel, Álvaro Dias criticou a polí-
tica de reajuste de preços de combustíveis adotada hoje 
pela Petrobras, pelo fato de ser uma empresa estatal.

Declarado favorável às políticas de cotas sociais, o 
pré-candidato explicou que, com relação à educação, 
a prioridade é a educação infantil. Dias lembrou tam-
bém que apresentou mais de 100 propostas para me-
lhorias no setor. Em seguida o ensino técnico e superior.

Ele reconheceu a importância da Receita Federal do 
Brasil na proteção da faixa de fronteira do país e defen-
deu a necessidade de investir mais em ciência e tecnolo-
gia. “Pesquisadores estão indo embora para exercitarem 
o próprio talento e o Brasil está perdendo”. Além disso, 
criticou a renda per capta do Brasil, em torno de 10%, 
com maior índice de desemprego já visto, segundo ele.

 X Reforma Tributária
Na presença do relator da reforma da Tributária, Luiz 

Carlos Hauly, Dias afirmou que a proposta é essencial 
para combater a crise econômica. O pré-candidato 
destacou “importância da simplificação desse mode-
lo”, reduzindo os tributos incidentes, com modelo pro-
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gressivo, tributando menos o consumo e isentando os 
itens essenciais para o consumo da sociedade. “Reduzir 
a carga tributária aumenta 
a receita”, afirmou citando 
exemplo de políticas já im-
plementadas.

Com relação à chamada 
“regra de ouro”, ele explicou 
que a medida já está sendo 
descumprida. Sobre os gastos 
públicos, Dias também criti-
cou a Lei do Teto de gastos. 
Segundo ele, a medida difi-
cultou muito a execução de 
políticas públicas.

Para ele, o desafio mais ur-
gente de um eventual gover-
no será promover reformas 
estruturais. A reforma da Pre-
vidência seria uma delas, vis-
ta pelo pré-candidato como 
indispensável. Para uma so-
lução com relação ao tema, 
ele explicou que o debate 
deve alcançar a sociedade e as entidades representati-
vas. “Temos que discutir uma política de idade mínima”, 
explicou destacando que os modelos de outros países.

A vice-presidente do Sindifisco Nacional, Auditora Fis-

cal Cândida Capozzoli perguntou sobre a regressivida-
de da tributação no Brasil. De acordo com Cândida, a 

regressividade tributária está 
na base das principais ma-
zelas sociais. Álvaro Dias pon-
derou que a questão é justa e 
que o mais compreensível se-
ria que aqueles que possuem 
maior poder aquisitivo contri-
buíssem mais.

 X mudança na 
agenda 

Em função da confirma-
ção de dois novos nomes na 
sabatina – Guilherme Afif Do-
mingos e Flávio Rocha – hou-
ve alteração na disposição 
das entrevistas e dos horá-
rios. Desta forma, iniciado 
pelo pré-candidato Álvaro 
Dias (14h), o período da tar-
de segue com entrevistas ao 

pré-candidato Ciro Gomes (15h), Paulo Rabello (16h), 
Manuela d´Ávila (17h),Guilherme Afif (18h), Flávio Rocha 
(19h) e Geraldo Alckmin (20h).

Reduzir a carga 
tributária aumenta  

a receita

Álvaro Dias - Pré-candidato à 
presidência da  República
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Paulo Rabello defende novo 
modelo de aposentadoria

O pré-candidato à presidência Paulo Rabello de 
Castro (PSC) foi o sétimo participante da sabati-
na realizada, nesta quarta-feira (6/6), pelo Sindi-

fisco em parceria com o Correio Braziliense. Seguindo as 
regras do evento, ele teve quatro minutos para respon-
der a cada questionamento dos jornalistas, totalizando 
50 minutos de sabatina.

Paulo Rabello é economista, foi presidente do IBGE 
(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) e é ex-
-presidente do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvi-
mento Econômico e Social). Apesar de ter feito parte 
do governo, o pré-candidato Paulo Rabello abriu sua 
participação no evento fazendo criticas ao presidente 
Michel Temer.

“É impossivelmente defender esse atual governo, 
esse governo que veio e está carregado de corrupções 
referentes ao Governo passado”, disse.

Com relação à privatização da Petrobras, Banco do 
Brasil e Caixa Econômica e Eletrobrás, Paulo Rabello 
destacou que o assunto precisa ser tratado de forma 
séria e cuidadosa, mas não descartou a possibilidade 
de privatizar alguns setores em seu governo.

“A privatização é necessária, mas precisamos ter 
estudos técnicos para mostrar o impacto dessa privati-

zação na economia do país. Pretendo reforçar 
medidas voltadas sobre esse assunto”, explicou.

Outro ponto destacado pelo economista foi 
a questão da desigualdade social no Brasil. O 
pré-candidato pretende reforçar ações que 
vão gerar empregos e movimentar a economia.

“Nos temos que passar da fase assistencialista 
e passar a fase capital. Eu sei como fazer essa 
modificação social no país, como por exemplo, 
atividades em comunidades mais carentes e ru-
ral”, destacou.

Sobre a Reforma da Previdência, Paulo Ra-
bello criticou as propostas apresentas pelo atual 
governo. Segundo o pré-candidato, a Reforma 
é necessária, mas é preciso ouvir a sociedade e 
ter estratégias concretas para manter a aposen-
tadoria dos trabalhadores.

“A proposta apresentada pelo Governo é coi-
sa remendada com as Reformas do passado. A 
Previdência precisa ser capitalizada de forma 

gradual e através de conta individual”, informou.
Paulo Rabello respondeu ainda questões sobre a edu-

cação, saúde e segurança. O economista informou que 
em seu plano de governo há 20 metas para ajudar o 
país a sair da crise. O presidente do Sindifisco Nacional, 
Auditor Fiscal Claudio Damasceno, finalizou o ciclo de 
perguntas ao pré-candidato. Damasceno questionou o 
pré-candidato sobre as medidas que serão propostas 
com relação à carga tributaria no país, principalmente, 
com aqueles que ganham mais.

“Proponho simplificar o país e esse assunto será revisto 
no meu governo. Mas precisamos revisar o pagamento 
de impostos dos grandes empresários. A ideia é diminuir 
a quantidade de impostos, mas cobrar que os impostos 
sejam pagos”, finalizou.

Ao final da sabatina, o pré-candidato também rece-
beu da DEN (Diretoria Executiva Nacional) um estudo de 
autoria do Sindifisco intitulado “Sistema tributário: diag-
nóstico e elementos para a mudança”. O material com-
pleto, de 108 páginas, ajudará o pré-candidato na ela-
boração de propostas para o país.
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Ciro Gomes defende revisão 
da política de desonerações

Durante sabatina com os pré-candidatos à Presi-
dência da República, promovida na quarta-feira 
(6/6) pelo Sindifisco Nacional, em parceria com 

o jornal Correio Braziliense, o ex-ministro Ciro Gomes, fi-
liado ao PDT, afirmou que pretende fazer uma revisão 
minuciosa na política de desonerações, como forma de 
incrementar a arrecadação federal.

O pré-candidato foi um dos entrevistados por jorna-
listas do Correio Braziliense e do Sindifisco, ao londo de 
todo o dia, na sede do jornal, em Brasília (DF). Questio-
nado pela vice-presidente do Sindicato, Auditora Fiscal 
Maria Cândida Capozzoli, sobre as garantias e prerro-
gativas do cargo necessárias ao exercício da atividade 
tributárias e aduaneira sem interferências políticas, Ciro 
Gomes não se comprometeu com a pauta, mas afirmou 
que sempre manteve relação próxima com represen-
tantes do fisco nos cargos anteriormente ocupados na 

administração pública.
Nesse contexto, o ex-ministro afir-

mou, enfaticamente, que, se eleito, 
chamaria a Receita Federal e os Au-
ditores para auxiliá-lo na condução 
da pauta econômica. “Em tudo que 
formos fazer vamos precisar de vo-
cês organicamente”, declarou. “Eu 
pretendo fazer a auditoria da dívi-
da, a Reforma Tributária, pretendo 
rever com pente fino todas as renún-
cias fiscais no país... porque eu estou 
me impondo a tarefa de sanear as 
contas do Brasil. E, sem vocês, eu 
não consigo”, completou.

O pré-candidato também afir-
mou que pretende modificar pontos 
importantes da política tributária, 
com destaque para propostas que 
tratam do aumento na tributação 
de heranças - a exemplo do que 
ocorre em outros países, que tem ta-
xas substancialmente mais elevadas 
que a praticada no Brasil -, da vol-
ta da tributação sobre remessas de 
lucros ao exterior e na criação de 
tributos sobre lucros e dividendos, 

pautas há muito defendidas pelo Sindifisco Nacional.
Para que as matérias prosperem no Congresso, Ciro 

Gomes defendeu a criação de uma pacto fiscal que 
permitisse dar mais fôlego à economia dos estados e, 
na contramão, resultasse em maior apoio político ao 
Governo, considerando que, na atualidade, “qualquer 
partido teria menos de 10% de representatividade na 
Câmara e no Senado”. Neste ponto, afirmou que todos 
os presidentes recentes tiveram minoria partidária no 
Congresso, mas conseguiram boa governabilidade no 
início do mandato. “Então, temos que propor na primei-
ra hora”, sugeriu, ao tratar das reformas necessárias à 
retomada do crescimento econômico e da estabilida-
de fiscal. “No que restar de impasse [sem acordo com o 
Congresso], podemos convocar o povo a votar por meio 
de plebiscito e referendo”, apontou.
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 X Reforma Previdenciária 
Sobre a sustentabilidade da Previdência Social, Ciro 

Gomes foi incisivo ao dizer que atual sistema é “irrefor-
mável”, apontando que as mudanças sugeridas pelo 
Governo, em 2017, gerariam economia de R$ 360 bilhões 
em 10 anos, quando, segundo ele, o déficit, somente no 
ano passado, chegou a R$ 180 bilhões por causa da in-
cidência da DRU (Desvinvulação de Receitas da União) 
na conta da Seguridade Social.

O pré-candidato disse que somente Brasil, Argenti-
na e Venezuela mantém o atual modelo, que deveria 
considerar, como base de sustentação, a juventude e a 
alta formalidade, com seis trabalhadores da ativa man-
tendo um aposentado com expectativa de 60 anos de 
idade. “Hoje, temos um e meio para um aposentado, 
com expectativa de 73 anos”, comparou. Uma alterna-
tiva de novo sistema, comentada pelo ex-ministro, teria 
benefícios limitados a um teto de três ou quatro salários 
mínimos. Além disso, haveria um novo regime de repar-
tição e todos os benefícios destinados à população que 
não constribui com a Previdência seria separada do or-
çamento da Seguridade Social, ficando integralmente 
a cargo do Tesouro.

 X Economia  
Ciro Gomes também falou sobre a necessidade de se 

conferir autonomia real ao Banco Central - sem favore-

cimento a bancos privados - para a condução da políti-
ca econômica e criticou a PEC dos gastos públicos, por 
entender que o alto dinamismo das demandas sociais 
não condiz com o congelamento de gastos, atrelado à 
inflação, pelos próximos 20 anos. O pré-candidato cri-
ticou a política de juros, ao dizer que o mecanismo de 
combate à inflação é inadequado porque a pressão in-
flacionária no país não é provenivente de uma deman-
da excessiva, o que se comprovaria na constatação de 
que “trinta por cento da capacidade instalada da in-
dústria está ociosa”.

O ex-ministro se mostrou favorável às privatizações, 
mas disse que o Brasil não deve abrir mão de empresas 
como a Petrobras, citando que cerca de 80% das pe-
trolíferas do mundo são estatais. “Se uma vaquinha que 
lhe dá leite, queijo e cria e pega um carrapato, você 
não mata a vaquinha; você aplica o remédio”, exempli-
ficou Ciro Gomes. “Tenho segurança de que o setor pú-
blico pode ser administrado com competência e com 
seriedade”, arrematou, ao dizer que a Petrobras precisa 
rever sua política de preços - com base nos custos de 
produção e no lucro alinhado com competidores inter-
nacionais de porte semelhante - e que a estatal deve 
ser gerida mediante recrutamento técnico e contrato 
de gestão com padrões claros de eficiencia.
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Manuela D’Ávila defende 
medidas de recuperação 
econômica e política

Em prosseguimento às arguições do “Correio entre-
vista: Pré-candidatos 2018” -- ciclo de sabatinas 
promovido pelo Sindifisco Nacional em parceria 

com o Correio Braziliense--, a pré-candidata Manuela 
D’Ávila (PCdoB) reafirmou a força da mulher na busca 
de saídas políticas, em eleições livres e limpas, para a 
crise econômica. Para isso, a presidenciável alega que 
é essencial repensar o país como um Estado forte. De 
acordo com D’Ávila, transparência e fiscalização são 
mecanismos eficazes para isso, junto com o combate à 
corrupção.

Correlato a isso, Manoela criticou a política de privati-
zação de empresas que, na opinião da pré-candidata, 
são estratégicas para o Brasil. “O tema da privatização 
é um tema abstrato. O que o governo temer propõe é o 
desmonte abstrato do Brasil”, protestou.

A Seguridade Social também foi pauta da sabati-
na à Manuela D’Ávila, que afirmou a necessidade de 
debater o real déficit, considerando o que se fala pelo 
Governo e o que comprovou a CPI da Previdência. E 
debater sobre sonegação, qual o real impacto disso na 
Previdência social. E também avaliar a idade proposta 
para as aposentadorias.

Essas discussões, na opinião dela tem que envolver a 

sociedade. “É preciso fazer um debate global sobre a 
reforma da previdência”, afirmou ao comparar com os 
métodos adotados em outros países. “A gente quer uma 
reforma pra punir parte dos trabalhadores ou a gente 
quer enfrentar privilégios?”, completou.

Em se tratando de recomposição do Estado, Manue-
la cita que a melhoria na educação é fundamental. No 
entanto, a pré-candidata não acredita que a federa-
lização solucione o problema no setor. Um ponto a ser 
pensado, segundo Manoela, é a ampliação do tempo 
que os estudantes passam na sala de aula. Em seguida, 
promover melhorias no ensino superior e na educação 
infantil – este último, com vistas a reduzir a evasão.

A exemplo das reformas tributária e da Previdência, a 
presidenciável defende que deve ser iniciado o debate 
sobre a reforma na segurança. “Quero ser a presidente 
que faz um pacto pelo combate aos homicídios e aos 
crimes sexuais”, atestou. A ideia é ampliar o índice de 
resolução de crimes e melhorar o funcionamento e pre-
paração das polícias. Também seriam aprimoradas as 
ouvidorias e as inspetorias policiais.

Baseada em dados e evidências de que há pessoas 
que se evadem de declarar à Receita Federal a origem 
de bens, Manuela afirmou ser a favor de debater um 
programa que preserve a legalidade no processo de 
repatriação.

Antes de entregar à deputada o estudo técnico do 
Sindifisco Nacional: “Sistema tributário: diagnóstico e 
elementos para a mudança”, o presidente do Sindicato, 
Auditor Fiscal Cláudio Damasceno perguntou a opinião 
da pré-candidata com relação à reoneração da folha 
de pagamentos. “No Brasil, todos os governos recentes 
adotaram políticas de refinanciamento de dividas, que 
enfraquece a administração tributária e enfraquece os 
cofres do governo”, explicou Damasceno.

Em resposta, Manoela se disse favorável à tributação 
de grandes fortunas, de bens de luxo e de adotar uma 
política de medidas que promovam o equilíbrio e equi-
dade fiscal. Portanto a reoneração, segundo ela, pode-
ria, sim, ser adotada.
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Afif Domingos critica alta 
tributação sobre consumo

O empresário licenciado da presidência do Sebrae 
para tentar a candidatura à Presidência da Repú-
blica pelo PSD, Guilherme Afif Domingos, partici-

pou, na quarta-feira (6/6), da sabatina com os pré-can-
didatos promovida pelo Sindifisco Nacional em parceria 
com o jornal Correio Braziliense. Durante a edição do 
“Correio Entrevista”, realizado na sede do jornal, em Bra-
sília (DF), Afif manifestou disposição em fazer um Gover-
no voltado à conscientização da população sobre a alta 
carga tributária imposta à sociedade brasileira.

Ao responder questionamento sobre a má distribuição 
dos tributos no país, feito pela vice-presidente do Sindifis-
co, Auditora Fiscal Maria Cândida Capozzoli, Afif afirmou 
que “o imposto sobre o consumo é um dos mais injustos 
que existe”, relembrando propostas anteriores feitas por 
ele próprio - como a campanha “De olho no imposto”, 
lançada em 2005 - voltadas à transparência fiscal sobre 
os produtos comercializados no país. “ Quanto maior a 
alíquota menor é a arrecadação e maior a sonegação”, 
observou.

Perguntado pelo jornalista representante do Sindifisco, 
Fabio Grecchi, sobre a necessidade de mudanças na le-
gislação fiscal e sobre as estratégias para se aprovar essas 

medidas no Congresso Nacional, Afif 
afirmou que, se leito, deverá eleger 
suas prioridades e buscará emplacar 
os principais programas de Governo 
no prazo mais curto possível, em até 
seis meses, de forma a se preservar do 
esfacelamento da base aliada.

Nesse contexto, disse que pretende 
continuar buscando a simplificação 
e a integração de sistemas, junto ao 
Executivo e ao Legislativo, que visem 
a redução de encargos e de obri-
gações acessórias que dificultam a 
atuação de micro e pequenas em-
presas, combatendo, principalmente, 
a resistência da burocracia fiscal nos 
estados.

O pré-candidato também defen-
deu a Reforma Previdenciária. “O 

Brasil aboliu a monarquia, mas a corte ficou”, disse, em 
referência aos benefícios no serviço público. Afirmou que 
é preciso mudar as regras atuais, mas enfatizou ser neces-
sário respeitar direitos adquiridos, principalmente no âm-
bito das carreiras típicas de Estado, criando regras justas 
de transição. “É injustificável manter o atual sistemas, mas 
precisamos de um prazo para isso”, ponderou.

O presidente licenciado do Sebrae também respondeu 
perguntas sobre educação, defendeu as privatizações 
como forma de dar mais concorrência ao mercado, criti-
cou os altos juros cobrados pelos bancos e, com relação à 
segurança pública, propôs a vinculação das polícias civil 
e federal ao Judiciário, de forma a reduzir a burocracia na 
apuração e na tramitação dos procedimentos policiais. 
“As pessoas precisam perceber que a Justiça está perto 
do cidadão”, assinalou.

Por fim, Afif Domingos afirmou que os governos não 
acompanharam as mudanças socioeconômicas dos últi-
mos 30 anos, o que levou o país a afundar na atual crise 
econômica e fiscal. “A nação avança e o estado atrapa-
lha”, declarou. “A crise que temos é uma crise de estado; 
não de nação. (...) Nós estamos sofrendo um custo insu-
portável e (...) por isso, chegou a hora de a nação contro-
lar o Estado”, finalizou.
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Pré-candidato Flavio Rocha: 
governo com o apoio do 
“Gigante”

“O gigante despertou”, e é com o apoio dele, 
representado no povo brasileiro, que o em-
presário Flávio Rocha (PRB) afirmou, em sa-

batina promovida pelo Sindifisco Nacional em parceria 
com o Correio Braziliense, que vai comandar o Brasil. “O 
Estado foi apropriado por uma corte e serve a benefí-
cios”, disse ao afirmar que sua candidatura surge num 
momento em que o país precisa de mudanças. Uma 
das lutas, segundo ele, é contra a reforma da Previdên-
cia.

Em discurso que traduziu o entendimento do pré-can-
didato de que o empresariado é “a metástase” do Brasil, 
Rocha defende a adoção do livre mercado, para com-
bater “a vulnerabilidade do Estado com a corrupção”.

O pré-candidato respondeu questionamentos sobre 
meio ambiente e segurança pública. Com relação ao 
último, denunciou o desaparelhamento em tecnologia 
e cerceamento das polícias, que “levou a uma explo-
são de 300 por cento na criminalidade”.

Afirmou que o Plano Nacional de Segurança tem me-
didas necessárias, que contam com apoio da socieda-

de, mas que estão “à deriva e con-
substanciadas”. Também é preciso, 
segundo ele, uma lei de execuções 
penais mais firme, com penas mais 
duras. “Oitenta por cento dos assas-
sinatos são protagonizados por vin-
te por cento dos bandidos. Porque 
prendem e soltam.”

Intervenção militar não faz par-
te do projeto de governo de Flávio 
Rocha, que também manifestou a 
intenção de evitar recorrer à Força 
Nacional para resolver questões de 
segurança, como ocorreu recente-
mente no Rio de Janeiro, com o De-
creto de Intervenção.

Flávio Rocha disse ainda que, saú-
de e educação, o motivaram a con-
correr ao pleito. A gestão privada, 

para ele, pode ser uma saída para reerguer os setores. 
“É necessário um choque de gestão”, alegou.

Para encerrar a sabatina a Rocha, o presidente do 
Sindifisco Nacional, Auditor Fiscal Cláudio Damasceno, 
colocou para o pré-candidato que o povo brasileiro tem 
demonstrado orgulho dos resultados alcançados com a 
Operação Lava-Jato. No entanto, o discurso de estado 
mínimo defendido pelo pré-candidato, já foi apresen-
tado por outros políticos que pleiteavam a presidência 
da República, na década de 1990, em propostas que 
fragilizavam o Estado e não valorizavam a autonomia 
das instituições como a Receita Federal.

Isto posto, Rocha afirmou que a proposta de estado 
mínimo não chegará às instituições que “executam as 
tarefas típicas e essenciais de Estado”, como a Receita 
Federal do Brasil e enalteceu a eficiência das ações de 
investigação que têm combatido a corrupção. O pre-
sidenciável também recebeu um exemplar do estudo 
técnico do Sindifisco Nacional: “Sistema tributário: diag-
nóstico e elementos para a mudança”.



25
sabatina com os presidenciáveis

“Não tem satanização”, diz 
Alckmin sobre Reforma da 
Previdência

Último sabatinado do programa “Correio Entrevis-
ta”, realizado na quarta feira (6/6) pelo Sindifisco 
Nacional, em parceria com o jornal Correio Brazi-

liense, o ex-deputado federal e ex-governador de São 
Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), afirmou que “não tem 
nenhuma satanização” nas propostas de Reforma Previ-
denciária que visam suprimir direitos dos servidores pú-
blicos. A afirmação foi uma resposta a questionamento 
feito pelo Sindifisco durante a entrevista, ocorrida na 
sede do jornal, em Brasília (DF).

O ex-governador foi enfático ao defender uma refor-
ma que coloque no mesmo patamar os regimes geral 
(RGPS) e próprio (RPPS) de previdência. “É simplesmente 
ser justo”, declarou, ao citar que o Brasil já foi um país 
jovem que hoje está “maduro” e caminhando para se 
tornar “idoso” no que diz respeito à expectativa de vida 
da população. “Eu acredito que nós vamos ter um bom 
sistema de previdência complementar. (...) O funcioná-
rio vai atingir o seu teto, mas ele vai fazer capitalização 
individual, cálculo atuarial, e não Robin Wood às aves-
sas, onde no caixa único o pequeno financia o grande”, 

completou.
Na opinião de Alckmin, o sistema 

previdenciário deve ser mantido, 
majoritariamente, pelas entidades 
de previdência complementar – a 
exemplo do que ele próprio imple-
mentou em São Paulo, com base 
em “contribuição definida” e não 
em “benefício definido” –, o que se 
assemelha ao Funpresp no âmbito 
do serviço público federal. O pré-
-candidato afirmou que, se eleito, 
pretende fazer a Reforma logo no 
início do mandato. “Vamos ouvir as 
entidades, o mundo do trabalho, e 
aperfeiçoá-la”, comentou.

 X Valorização do cargo
Perguntado pelo presidente do 

Sindifisco, Auditor Fiscal Claudio Damasceno, sobre 
eventuais medidas de fortalecimento da Receita Fe-
deral do Brasil e de valorização dos Auditores Fiscais – 
como a aprovação da LOF (Lei Orgânica do Fisco) –, 
que têm protagonizado grandes operações de com-
bate ao crime organizado e à corrupção, Geraldo Al-
ckmin não se comprometeu com a pauta, mas afirmou 
que tem grande apreço pela RFB e pela Polícia Federal. 
“Precisamos definir bem o papel do Estado e valorizar os 
bons serviços públicos para poder avançar”, disse. “Nós 
sabemos por onde entra o contrabando e temos que 
ter uma ação firme nessas questões que são de caráter 
nacional”, complementou.

Alckmin também defendeu maior abertura econômi-
ca no país, com a criação de uma “agenda de com-
petitividade” que torne o Brasil mais “barato” para os 
investimentos e, consequentemente, mais atrativo para 
os investidores. “Um carro aqui custa duas vezes e meia 
o custo nos Estados Unidos”, exemplificou.

Nesse contexto, e respondendo diretamente ao Sin-
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difisco Nacional, o ex-gover-
nador disse que é preciso re-
equilibrar as contas públicas 
e projetou zerar, no prazo de 
até dois anos, o déficit pri-
mário na área federal. Entre 
as medidas necessárias para 
atingir o objetivo, elencou 
a revisão da política fiscal, 
citando distorções como os 
programas de refinanciamen-
to de débitos tributários. “O 
Refis não pode ser a regra”, 
frisou. Também defendeu a 
simplificação de tributos, ao 
destacar que a conversão de 
três impostos (IPI, ICMS e ISS) 
e duas contribuições (PIS e 
Cofins) em um imposto único 
(IVA) contribuiria com o com-
bate à sonegação.

 X Privatização
Geraldo Alckmin disse, ain-

da, que pretende privatizar 
“o máximo que puder”, citan-
do as 146 empresas estatais 
mantidas pelo Governo Fede-
ral. Deixou fora da conta, no 
entanto, os maiores bancos 
públicos e a área de pros-

pecção da Petrobras. Apon-
tou as PPPs (Parceria Público 
Privadas) como alternativa 
à manutenção das estatais, 
com foco na fiscalização das 
empresas e nos marcos regu-
latórios, considerados por ele 
uma defesa contra as instabi-
lidades políticas.

Com relação à Reforma 
Tributária, o pré-candidato 
voltou a defender a simpli-
ficação dos tributos, o que, 
segundo ele, representaria 
ganho de 1% no PIB (Produ-
to Interno Bruto) no período 
de dez anos. Também disse 
que as mudanças no sistema 
tributário poderiam acabar 
com a guerra fiscal dos es-
tados. “Não se pode tirar de 
um pra dar pra outro. (...) Se 
o país vai bem, vai bem pra 
todo mundo”, pontuou.

O ex-governador falou, 
ainda, sobre candidatura, 
denúncias de corrupção em 
seu partido, segurança públi-
ca, educação e separação 
entre Estado e religião na 
gestão pública.

Eu acredito que nós 
vamos ter um bom 

sistema de previdência 
complementar. (...) O 

funcionário vai atingir o 
seu teto, mas ele vai fazer 
capitalização individual, 
cálculo atuarial, e não 
Robin Wood às avessas, 

onde no caixa único 
o pequeno financia o 

grande

Geraldo Alckmin - Pré-candidato à 
presidência da  República
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AUDITORES FISCAIS DA RECEITA FEDERAL
JUNTOS COM VOCÊ, A FAVOR DO BRASIL

QUANDO OS RECURSOS ARRECADADOS

TODOS SOFREM 
SÃO MAL UTILIZADOS

O Sindifisco Nacional lançou mais um vídeo da Campanha 
de Valorização do Auditor Fiscal. O material está sendo 
veiculado nas principais emissoras de TV do país, no canal do 
Sindifisco no Youtube e no hotsite Somos Auditores. A campa-
nha também conta com materiais no google e facebook, 
aumentando o alcance e o debate deste assunto.

A mensagem, desta vez, aborda que a prestação de servi-
ços públicos é um direito garantido pela Constituição Fede-
ral e é essencial para a sociedade. Esse direito é conquista-
do pelo trabalho dos Auditores Fiscais, combatendo a 
sonegação, a corrupção e garantindo a arrecadação. 
Mas se esse dinheiro é mal utilizado, todos sofrem as 
consequências. Cobrar dos governantes um servi-
ço público de qualidade com os recursos dos 
tributos que pagamos é um direito de todos nós.

Assita o vídeo em somosauditores.com.br.
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