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Com a intenção de sensibilizar a Classe e a sociedade, o
Sindifisco Nacional deu início a
uma série de seminários sobre
Previdência Social pública. As
discussões auxiliarão também
no trabalho de corrigir o falso
argumento, comumente divulgado na mídia, de que o sistema brasileiro estaria registrando seguidos deficits. A primeira
edição do ciclo de seminários
ocorreu em junho na capital

paulista e contou com a parceria
da Delegacia Sindical São Paulo
e com o apoio da Unafisco Associação e da Associação Paulista
dos Auditores Fiscais da Receita
Federal do Brasil. Para os próximos meses, esta prevista a realização de pelo menos mais cinco
encontro. O primeiro ocorrerá
no dia 18 de agosto, em Belo
Horizonte (MG).
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Sindicato incentiva debate sobre
Previdência Social e desmistifica deficit
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Sindifisco participa ativamente de
campanha pela Ficha Limpa
O Sindicato, juntamente com outras
entidades representativas da sociedade civil, teve papel relevante para
a aprovação e a sanção da norma.
Graças à pressão e ao clamor da sociedade, a proposta levou cerca de
dez meses para ser aprovada na Câmara e no Senado, e ser sancionada
pelo presidente.

Nesta edição, conheça um pouco mais do trabalho desenvolvido
pela Diretoria de Defesa Profissional,
cuja gestão está sob a responsabilidade dos Auditores-Fiscais Gelson
Myskovsky, Maria Cândida Capozzoli e Dagoberto da Silva Lemos.
Também fique por dentro do trabalho da diretoria para a consolidação
de um diagnóstico das condições de
trabalho dos Auditores-Fiscais em
diversas localidades do país. A ação
prevê visitas às unidades mais deficitárias da Receita Federal do Brasil.

Foto: +imagem júlio gomes

Desde junho de 2010, está
valendo a chamada Lei da Ficha
Limpa, que proíbe a candidatura de
políticos condenados pela Justiça
em decisão colegiada em processos
ainda não concluídos. A proposta
de iniciativa popular, respaldada
por 1,6 milhão de eleitores, foi idealizada pelo MCCE (Movimento de
Combate à Corrupção Eleitoral), do
qual o Sindifisco Nacional faz parte.
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Em defesa da

Previdência Social

A

“A DEN pretende,
além de fomentar
o debate entre a
categoria, pautar
o assunto na mídia
e levá-lo a toda a
sociedade.”

edição do jornal Integração deste mês traz para
seus leitores uma reflexão acerca da importância da
Previdência Social Pública. Em
destaque nas suas principais
seções, o informativo privilegia
o tema, a fim de lançar bases
para as discussões que ocorrerão durante todo o segundo
semestre em várias cidades do
país durante os seminários que
serão promovidos pela DEN
(Diretoria Executiva Nacional)
do Sindifisco Nacional. O próximo evento já está agendado
para 10 de agosto, em Belo Horizonte (MG).
Na matéria principal desta
edição, o leitor terá detalhes do
primeiro seminário que ocorreu em São Paulo, no mês de
junho. Durante um dia inteiro,
especialistas em Seguridade
Social, parlamentares e Auditores-Fiscais discutiram o futuro
da Previdência Social, seu falacioso “deficit”, sua importância econômica para o Brasil e
a sua relevância como fator de
inclusão social. A matéria em
questão antecipa um pouco dos

debates que ocorrerão nos próximos encontros.
Na entrevista desta edição,
os leitores terão a oportunidade
de conhecer mais detalhadamente as análises técnicas do
economista e professor do Instituto de Economia e do Centro de Estudos de Economia
Sindical e do Trabalho da Unicamp (Universidade Estadual
de Campinas) Eduardo Fagnani, que há 30 anos atua na
área de políticas sociais e é um
estudioso da Previdência Social
brasileira.
Em sua fala, o especialista
desconstrói o mito da existência
de um sistema deficitário, detalha como legalmente deveria
ser o financiamento da Previdência Social, aponta onde estariam seus verdadeiros problemas, enumera os prejuízos que
poderiam advir da desoneração
da folha de pagamento e mostra os prejuízos com o arrefecimento da fiscalização na área
previdenciária.
O tema fiscalização é retomado na seção “Auditor em
Foco”, que destaca o trabalho

da equipe de Auditores-Fiscais
que atua junto ao Ministério da
Previdência, com o objetivo de
ajudar a estrutura e a fiscalizar
os Regimes Próprios de Previdência Social em estados e
municípios, de forma a evitar
fraudes e desvio de recursos
dos benefícios dos servidores
públicos dos entes federados.
A matéria também aborda a peculiaridade do trabalho
desses Auditores que, embora
atuem na fiscalização, estão menos focados na punição e mais
voltados a orientar gestores
para garantir o bom funcionamento dos sistemas previdenciários – fato que se traduz como
o maior diferencial da ação diária desse grupo de Auditores.
A partir do ciclo de seminários sobre Previdência Social,
a DEN pretende, além de fomentar o debate entre a categoria, pautar o assunto na mídia
e levá-lo a toda a sociedade,
com o objetivo de acabar com
os ataques promovidos contra
o sistema previdenciário brasileiro e promover sua defesa
incondicional.
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Diretoria de Estudos Técnicos divulga

análise sobre alterações

A

Diretoria de Estudos Técnicos do Sindifisco Nacional divulgou, no início
de julho, análise das alterações
feitas pela RFB (Receita Federal do Brasil) ao Regulamento
Aduaneiro. Para a Diretoria, um
dos pontos mais importantes é
a explicitação, por meio da citação das legislações pertinentes,
de que o Auditor-Fiscal é a autoridade administrativa referida
pelo CTN (Código Tributário
Nacional). Essa definição reflete o empenho do Sindicato
em reforçar essa autoridade
de forma contundente junto à
administração.

O novo texto também clarifica a questão da precedência
do Auditor-Fiscal em relação a
demais autoridades que exercem suas atribuições na Aduana.
Esse é um objetivo perseguido
pela atual direção do Sindicato
que ampliou a discussão e defendeu de maneira intransigente
a necessidade de edição da LOF
(Lei Orgânica do Fisco), a fim de
salvaguardar as prerrogativas do
cargo.
Outro ponto positivo foi a
formalização do auto de infração
como instrumento para exigência
do crédito tributário decorrente
da vistoria. Na análise do Sindi-

cato, essa mudança confere mais
segurança jurídica ao processo.
Outro ganho foi a exigência de
nacionalidade brasileira para os
despachantes aduaneiros.
No entanto, o novo decreto não atendeu à reivindicação
dos Auditores-Fiscais de que os
despachantes tenham formação
superior e passem por qualificação na Esaf (Escola Superior de
Administração Fazendária).
De qualquer forma, o decreto, em virtude do atendimento de
algumas importantes demandas,
reforça a importância da luta do
Sindifisco pela extinção do “lixo
normativo” que tanto prejudica a

autoridade do Auditor-Fiscal.

Histórico
O decreto do Regulamento Aduaneiro foi oficialmente
apresentado pela Receita no
dia 16 de junho. A Diretoria de
Estudos Técnicos informa que
esta é apenas uma análise preliminar que contou, inclusive,
com a colaboração da Diretoria de Defesa da Justiça Fiscal
e Seguridade Social e de alguns
Auditores-Fiscais aduaneiros. A
Classe pode colaborar com a Diretoria enviando sugestões para
o e-mail estudostecnicos@sindifisconacional.org.br.

Onde você estiver,
quando você precisar.
Somente 12 horas?
Esse é o tempo que os outros planos
cobrem caso você sofra alguma
emergência ou urgência durante o
período de carência.
No Unafisco Saúde*, quando uma
emergência ou urgência surge a
cobertura é total, desde a internação
até a alta hospitalar.
Ligue: (61) 2103-5200 | www.unafiscosaude.org.br
*Os atendimentos de urgência e emergência serão garantidos, sem restrições, desde que o evento tenha ocorrido após a zero hora do dia seguinte ao da confirmação da inscrição do associado no Plano.
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Diretoria fará diagnóstico sobre condições de

trabalho dos Auditores

D

epois de discorrer sobre
a atuação da Diretoria
de Assuntos Jurídicos, a
edição do jornal Integração deste
mês ilustra um pouco a atuação
da Diretoria de Defesa Profissional, cuja gestão está sob a
responsabilidade dos AuditoresFiscais Gelson Myskovsky, Maria
Cândida Capozzoli e Dagoberto
da Silva Lemos. Desde a criação
da diretoria, em 26 de setembro
de 2007, o trabalho da pasta é
realizado em parceria com as Diretorias de Assuntos Jurídicos e
de Estudos Técnicos. Essa atuação conjunta tem por finalidade acompanhou a mobilização dos
prestar atendimento de forma Auditores-Fiscais, que discorpessoal ao Auditor-Fiscal.
daram dos termos do memoNa mira das ações reali- rando da SPOA (Subsecretaria
zadas pela Defesa Profissional, de Planejamento, Orçamento e
estão as violações dos direitos e Administração), que impunha
das prerrogativas da Classe, dire- a utilização de outra forma de
cionadas contra as atribuições, a identificação diferente da carteiautonomia, a autoridade e a pre- ra funcional.
cedência constitucional do AudiNa avaliação de Dagoberto
tor-Fiscal; o combate ao assédio Lemos, a situação exemplifica
moral; a defesa do concurso de a importância da LOF (Lei Orremoção periódico; o acompa- gânica do Fisco), cuja minuta
nhamento dos processos discipli- aprovada pela Classe contém arnares e a garantia da isonomia tigos próprios que tratam da deem relação à concessão de bene- fesa profissional dos Auditoresfícios indiretos.
Fiscais.
O
recente
Ainda sobre
“Serão
episódio ocorrido
o caso de São
realizadas
no estado de São
Paulo, a diretora
visitas às
Paulo, onde os
Maria
Cândida
localidades
Auditores-Fiscais
pontua que há
lotados no prédio
muitos Auditores
mais deficitárias
do Ministério da
que até hoje não
nos serviços
Fazenda, na Aveentendem a imprestados”
nida Prestes Maia,
portância da prerforam impedidos
rogativa de acesso
de acessar o local
com uso exclucom a apresentação da carteira sivo da identidade funcional.
funcional é um exemplo de vio- “Na minha opinião, essa visão
lação das prerrogativas da Clas- significa que muitos Auditores
se, no qual os diretores se empe- perderam o respeito por eles
nharam em buscar uma solução. mesmos e não conhecem seus
O diretor Dagoberto Lemos direitos. Amanhã não sabemos

qual prerrogativa será cortada
pela administração”, observou a
sindicalista.

Projetos
Para o segundo semestre, a
Diretoria está formatando dois
grandes projetos. O primeiro está
previsto para ocorrer nos dias 2
e 3 de agosto, em São Paulo.
Trata-se do I Seminário Nacional
sobre Processo Administrativo
Disciplinar, que será focado nos
limites constitucionais do PAD
(Processo Administrativo Disciplinar). O presidente do Sindicato, Pedro Delarue, participará da
abertura do evento. Em breve, a
programação será divulgada no
site do Sindifisco Nacional.
O segundo projeto, que é
uma das prioridades da diretoria, constitui-se num diagnóstico
das condições de trabalho dos
Auditores-Fiscais lotados em localidades carentes de infraestrutura, sobretudo nas fronteiras.
Para montar esse mapa, serão
realizadas visitas às localidades
mais deficitárias nos serviços
prestados pela Receita Federal
do Brasil.
Sobre esse projeto, o diretor Gelson Myskovsky adianta

que, durante as inspeções, serão produzidos vídeos e fotos,
e colhidos depoimentos dos Auditores. “A intenção é fazer um
dossiê e, com esse documento,
cobrar da administração e dos
órgãos competentes que sejam
dados provimentos às condições
de trabalho da Classe”, afirmou
Myskovsky.
A ideia do projeto surgiu
quando a Diretoria esteve nas
unidades da Inspetoria local e da
Estação Aduaneira de Dionísio
Cerqueira, em Santa Catarina,
em setembro de 2009. Na ocasião, os diretores perceberam as
precaríssimas condições de trabalho dos Auditores-Fiscais, que
à época, além dos problemas de
infraestrutura e de falta de energia, ainda estavam expostos à
poeira e à insegurança.
Para subsidiar o trabalho da
Diretoria, os Auditores-Fiscais
terão acesso a um questionário
e responderão a perguntas sobre
as condições físicas da unidade
e as de trabalho. A Classe ainda será questionada sobre situações de pressão psicológica,
assédio moral, subversão hierárquica, desvio de função e outros
assuntos.

Seminário

PREVIDÊNCIA SOCIAL PÚBLICA
E CONDIÇÕES DE TRABALHO
Projeto O Auditor e a Sociedade
A Diretoria Executiva Nacional, com o apoio da DS Belo Horizonte, dá
continuidade ao Projeto O Auditor e a Sociedade e promove mais um
Seminário dedicado à Previdência.
O evento é o segundo de uma série iniciada, em São Paulo (jul/10), que
levará a discussão a diversas cidades do país. Aguarde e confira a
programação.

Data e Local: 10 de agosto. no Hotel Best Western Sol, em frente à DS/Belo Horizonte,
na Rua da Bahia, 1040, em Belo Horizonte/MG.
Inscrições:
gerencia@unafiscobh.org.br
(31) 3226-7721/7109 (com Ângela ou Flávia) / (31) 3213-9696 (com Agda)

programa de
integração e
valorização
Diretoria Executiva Nacional
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“Não existe rombo.

Existe má-fé”
Eduardo Fagnani

Integração - Durante uma das
palestras
organizadas
pelo
Sindifisco Nacional, o senhor
mencionou que há manobras
inconstitucionais feitas contra a
Seguridade Social. Que manobras seriam essas?

E

specialista há 30 anos na
área de políticas sociais,
o economista e professor
do Instituto de Economia e do
Centro de Estudos de Economia
Sindical e do Trabalho da Unicamp (Universidade Estadual de
Campinas) Eduardo Fagnani dá
detalhes na entrevista a seguir
que colocam a Seguridade Social como o maior mecanismo de
distribuição de renda do Brasil. O
especialista, por meio de dados
técnicos, também desmistifica o
deficit do regime previdenciário,
fala sobre a fiscalização dessa
área, critica a proposta de desoneração da folha de pagamento
e comenta como se dá o desvio
de recursos da Seguridade Social para outros fins.

Eduardo Fagnani - Quem afirma
que a Previdência Social tem deficit ou está mal informado ou age
de má-fé, porque à luz da Constituição Federal não existe base
técnica alguma para se fazer essa
afirmação. Diria que existe uma
certa picaretagem intelectual que
procura iludir o senso comum e a
sociedade, que não tem condições
de entender de assuntos técnicos,
difíceis de ser compreendidos. A
questão central é a seguinte: basta
ler dois artigos da CF (Constituição Federal). O primeiro deles é
o artigo 194, que diz que a Seguridade Social é composta pela
Previdência rural e urbana e pela
Assistência Social e pela Saúde.
E o artigo 196, que diz que para
financiar a Seguridade Social será
criado o orçamento da Seguridade Social, que é constituído pela
contribuição sobre a folha de salários do INSS (Instituto Nacional
do Seguro Social) urbano e por
um conjunto de impostos como
a Cofins (Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social), a receita de prognósticos das
loterias, entre outros. Dois desses
recursos, foram criados exatamente para financiar a Seguridade Social que é a Cofins e a contribuição sobre o lucro. Isso não existia
antes. Então, quando você vê a receita do orçamento da Seguridade
Social e as despesas com saúde,
Previdência e assistência social
você percebe que esse orçamento
é superavitário em todos os anos.

Integração - Por que o “rombo”
na Previdência é uma falácia?

Eduardo Fagnani - Não existe
rombo. Existe má-fé. No caso específico da Previdência Social há
uma manipulação contábil grosseira e inconstitucional. O que faz
o Ministério da Previdência Social
quando divulga mensalmente
seus resultados? Pega a receita
da contribuição do INSS urbano
e compara esta receita com as
despesas da Previdência urbana
e rural. Isso não tem lógica, nem
base constitucional. A Previdência
urbana hoje é superavitária e as
fontes de financiamento da Previdência rural não são a folha de
salário do trabalhador urbano. Ao
fazer isso, deixa-se de considerar
que a Previdência faz parte da Seguridade. Não são as receitas do
INSS urbano que têm que cobrir
as contas do INSS rural e urbano.
Integração - Qual seria então o
maior problema existente no regime previdenciário?

Eduardo Fagnani - O problema
latente é a redução de receita nos
anos 90, porque houve uma política econômica de baixo crescimento econômico (1,7% ao ano,
em média) e, consequentemente,
aumento brutal do desemprego,
perda líquida de empregos formais, queda da remuneração da
renda média do trabalho, queda
na massa salarial, queda na arrecadação. Então, o que aconteceu
na verdade que falam em desequilíbrio na Previdência tem a ver
com a opção macroeconômica
que foi feita que é baseada na
estagnação da economia. Então,
qual o problema hoje? O problema é que quase 50% da população economicamente ativa não
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contribuem para a Previdência.
Por que não contribuem? Por
conta dessas políticas macroeconômicas recessivas dos últimos
25 anos. O fato de a economia
estar voltando a crescer - a partir
de 2004, 2005 (4% ao ano) – já
tem um impacto extraordinário
do ponto de vista da arrecadação
da Previdência porque teve um
aumento de quase 10 milhões de
empregos formais. A taxa de desemprego entre 2003 e hoje caiu
de 12% para 7%, a remuneração
do trabalho está aumentando,
mas mesmo assim você tem metade da população economicamente ativa fora da Previdência
Social. Por um lado, não contribui e também não tem cobertura
na velhice. Se a economia não
crescer e incorporar essas pessoas, daqui a um tempo nós vamos
ter velhos na rua. Hoje, do pessoal que está na ativa, você tem só
63% do pessoal de 16 a 59 anos
que tem cobertura juntando funcionário público federal e tudo.
Mas nós temos mais de 30 milhões de trabalhadores que estão
no mercado, mas não têm cobertura previdenciária. Esse eu acho
que é o maior problema.
Integração - Quais serão os prejuízos para a Previdência Social
no caso da desoneração da folha de pagamento?

Eduardo Fagnani - A desoneração da folha de pagamento é
uma tese muito polêmica da qual
eu sou contra. O padrão mundial
é o tripartite que traz como responsáveis o patrão, o empregado
e o Estado por meio de impostos.
Desde 1934, nós seguimos esse
padrão. A Constituição manteve
o padrão e, na parte que é do

Estado, ela definiu quais são os
tributos que são contribuição sobre o lucro, Cofins, loteria e uma
parte do Pis/Pasep (Programa de
Integração Social). Esse é o modelo que é seguido, por exemplo,
pelos países da UE (União Européia). Nos principais países do
bloco europeu, os empregadores,
na média, contribuem com 38%,
os empregados com 23% e o
governo, por meio de impostos,
com 38%. Esse é o modelo universal. No Reino Unido, 47% do
financiamento vêm de impostos;
na Itália, 39% vêm de impostos;
na Irlanda, 58% vêm de impostos; na Dinamarca, 64% vêm
de impostos. Esse é o modelo
triparte. Agora, se eles querem
reduzir a participação dos empregadores, vão ter de aumentar
a participação de impostos, mas
aí não me venha falar em deficit.
Se houver a desoneração da folha, o que vai acontecer? Há um
estudo de 2006, elaborado por
especialistas do IPEA [Instituto
de Pesquisa Econômica Aplicada], que mostra que para cada
ponto percentual que se tira da
contribuição do empregador há
um prejuízo de arrecadação de
R$ 3,2 bilhões. Então, se a gente
desonerar 5%, que é o que querem, haverá um prejuízo de mais
de R$ 16 bilhões. Para recuperar
essa perda, o estudo aponta que
é preciso criar mais quatro milhões de empregos formais adicionais. Por isso, eu acho que é
um retrocesso.
Integração - Durante sua participação no seminário sobre a
Previdência Social também promovido pelo Sindifisco Nacional
no mês de junho, em São Paulo,

o senhor comentou algo sobre a
captura de recursos da Seguridade Social para outras finalidades. O senhor poderia explicar
como isso acontece?

Eduardo Fagnani - Acontece
da seguinte maneira: o artigo 194
fala que a seguridade é a saúde, a
Previdência rural e urbana e a assistência social, e o artigo 195 diz
que para financiar isso eu tenho a
contribuição sobre a folha de salário, a Cofins, a contribuição sobre o lucro, loteria. Quando você
soma as receitas e as despesas não
bate. Sem considerar a DRU (Desvinculação de Recursos da União),
em 2005, houve um superávit
nas contas de R$ 25 bilhões; em
2006, foram R$ 17 bilhões; em
2007, R$ 22 bilhões. Se você considerar a parte que eles captam da
DRU, o superávit, em 2005, foi de
R$ 63 bilhões; em 2006, de R$
51 bilhões; e, em 2007, de R$ 61
bilhões. Mas, mesmo não considerando a DRU, porque ela é uma
Emenda Constitucional, em 2007
o superávit foi de R$ 21 bilhões.
E para aonde foi esse recurso? Foi
aplicado em outras atividades do
governo não previstas no artigo
195 da Constituição.
Integração - Outro tema, inclusive, recorrente na Classe de
Auditores-Fiscais foi a diminuição nos últimos anos da fisca-

lização previdenciária. Qual a
percepção que o senhor tem a
respeito?

Eduardo Fagnani - Do meu
ponto de vista, a criação da Super Receita foi ruim para a Previdência Social, porque a lógica
que acaba prevalecendo é a
da Receita Federal, que é muito maior, mais complexa. Acho
que os Auditores da Previdência
acabam ficando numa situação
subordinada dentro dessa lógica
mais geral da Receita Federal. Por
exemplo, para se ter uma ideia,
dados do IBGE [Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística] de
2005 dizem que dentre as pessoas ocupadas na região Norte, por
exemplo, 2,2 milhões são de contribuintes, mas o número das que
estão no mercado de trabalho é de
4,4 milhões. Ou seja, há o dobro
de pessoas que não contribuem,
mas fazem parte do mercado de
trabalho. No Nordeste, a situação é pior ainda. Há 6,6 milhões
de contribuintes e 16,5 milhões
de não-contribuintes. O Sudeste
tem 21 milhões de trabalhadores
contra 15 milhões que não contribuem. No Sul e Centro-Oeste,
a situação é melhor. O que se deduz disso? Parte dessas pessoas
que não contribuem certamente
estão empregadas em empresas
que devem estar burlando as leis
trabalhistas.
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Sindifisco promove debates sobre

Capital paulista sediou o primeiro seminário do ano para debater a Previdência Social Pública

O

presidente da República, Luiz Inácio Lula da
Silva, tomou duas decisões importantes em meados de
junho que influenciaram a vida
de uma grande parcela da sociedade brasileira. Sancionou o reajuste de 7,7% para aposentados
e pensionistas do INSS (Instituto
Nacional de Seguridade Social)
que recebem acima de um salário mínimo e vetou o fim do fator
previdenciário.
As decisões já estavam mais
ou menos previstas, pois, desde
que as propostas foram aprovadas no Congresso Nacional,
tornaram-se alvo de especulação
tanto para a equipe econômica
do governo, como para a grande imprensa. Foram inúmeras as
críticas no que tange ao impacto
financeiro que o reajuste e a extinção do fator causariam aos cofres públicos. A estimativa é que,
somente em 2010, seja destinado
R$ 1,6 bilhão para pagamento
dos novos valores dos benefícios.
No que se refere ao fator
previdenciário, de acordo com

alguns economistas, a sua extinção desequilibraria as contas
públicas e causaria grandes prejuízos aos cofres do governo. Porém, todo esse discurso é vago
e sem respaldo técnico. O senador Paulo Paim (PT/RS), autor da proposta de extinção do
fator, afirma que, com base em
números do próprio Poder Executivo, o dispêndio em questão
é um pouco mais do que R$ 1
bilhão ao ano.
Segundo dados do Anuário
Estatístico da Previdência Social e do Boletim Estatístico da
Previdência Social, entre 2000
e 2007, as aposentadorias por
tempo de contribuição representaram 4,89% dos benefícios
previdenciários concedidos e
8,89% dos valores despendidos.
É um montante muito pequeno
para se responsabilizar as aposentadorias por tempo de contribuição como responsáveis pelo
suposto deficit da Previdência.
Nesse contexto, o fator previdenciário não seria um elemento de reequilíbrio das contas

previdenciárias nem tampouco sua extinção seria um fator
de desequilíbrio. O impacto do
envelhecimento da população
sobre o sistema previdenciário
deve ser enfrentado, a longo
prazo, por meio de políticas que
promovam a distribuição de renda, que visem a melhorias nas
áreas educacional e de saúde,
de modo a promover a ampliação da escolaridade da população, o planejamento familiar e a
elevação da renda per capita da
população brasileira.
O fato é que a corda sempre
acaba quebrando para o lado
mais fraco e quem paga a conta é o cidadão brasileiro. Fala-se
muito em deficit da Previdência
e na sua falência. Cogita-se a
desoneração da folha de pagamento e até mesmo uma nova
reforma no sistema previdenciário. A Previdência, criada para
garantir a seguridade social no
país, foi transformada, falaciosamente, numa grande vilã, em
que o trabalhador é chamado a
arcar com o seu suposto ônus.

Seminários
Com a intenção de sensibilizar a Classe em relação ao tema
e disseminar o debate em meio
à sociedade, a DEN (Diretoria
Executiva Nacional) do Sindifisco
Nacional, disponibilizou no site
do Sindicato Nota Técnica sobre
o assunto e também iniciou uma
série de seminários sobre a Previdência Social.
A primeira edição do ciclo
de seminários ocorreu em junho
na capital paulista e contou com a
parceria da DS (Delegacia Sindical) São Paulo e com o apoio da
Unafisco Associação e da Apafisp
(Associação Paulista dos Auditores Fiscais da Receita Federal do
Brasil). O ciclo será retomado no
segundo semestre com eventos
em todo o país.
A abertura do seminário
paulista contou com a participação dos deputados federais
Arnaldo Faria de Sá (PTB/SP) e
João Dado (PDT/SP). Na ocasião, os parlamentares defenderam a Previdência Social como
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Previdência Social para

desmistificar deficit
um dos principais fatores de inclusão social do país. Faria de Sá
ressaltou que a Previdência Social
é o maior fator de inclusão social
hoje existente no Brasil e reforçou
a condição superavitária da Previdência, ao contrário do que é
divulgado na grande mídia.
O parlamentar também defendeu a Previdência Social pública, ao lembrar a falência de
grandes instituições de previdência privada nos Estados Unidos,
ocorrida recentemente. “Está
provado que a Previdência tem
que ser social e justa”, endossou.
Para o deputado João Dado,
o governo, ao propor a desoneração da folha de pagamento,
pretende diminuir o custo de
transferência de renda para a sociedade brasileira. “É uma balela
dizer que a folha de pagamento é
um peso para o Estado brasileiro”, afirmou.
Durante a abertura do evento, o presidente do Sindifisco,
Pedro Delaure, destacou a satisfação do Sindicato em promover
a discussão e lembrou que, além
de promover a inclusão social, a
arrecadação previdenciária é um
forte fator de distribuição de renda, tendo em vista o seu alcance
em todo o Brasil.

Palestras
As discussões em São Paulo
foram divididas em dois painéis:
“Os efeitos da Desoneração da
Folha de Pagamento e Renúncia
Fiscal” e “Previdência Social Pública: Instrumento de Distribuição
de Renda e Inclusão Social”.
O seminário teve como palestrantes o assessor da CNS
(Confederação Nacional de Serviços), Carlos Eduardo de Oliveira; o doutor em economia e pro-

fessor pelo Instituto de Economia
da Unicamp (Universidade Federal de Campinas) Eduardo Fagnani; o segundo vice-presidente
do Sindifisco Nacional, Sérgio
Aurélio Velozo Diniz; e o mestre
em economia pela UEM (Universidade Estadual de Maringá) Célio Favoni.
De forma unânime, os palestrantes comprovaram através
de dados estatísticos que a Previdência Social é superavitária.
Também apresentaram propostas
que visam ao aperfeiçoamento e
ao fortalecimento do sistema pre- Vice-presidente do Sindifisco, Sérgio Velozo, defende Previdência
videnciário brasileiro.
Carlos Eduardo, representante da CNS, apresentou um es- sociais no Brasil; e a geração de nefícios e abordou as previsões
de crescimento econômico, destudo feito pela Confederação que emprego.
Fagnani lembrou o artigo tacando as Olimpíadas de 2016
propõe a substituição do recolhimento patronal ao INSS por uma 195 da Constituição Federal que e a descoberta do pré-sal, como
contribuição sobre a movimenta- cita as fontes de financiamentos fatores favoráveis no que se revincula- fere à distribuição de renda e à
ção financeira. Segundo Carlos, constitucionalmente
das à Seguridade inclusão social.
os reflexos dessa
Social e reforçou
O vice-presidente do Sinmudança de base
“É
uma
que
esses
recursos
difisco
Nacional, Sérgio Aurélio
tributária são nubalela
dizer
estão previstos e Velozo, fez uma abordagem polímericamente poque a folha de
definidos na Carta tica sobre o tema e ressaltou que
sitivos em relação
Magna com a fina- a sociedade não deve levar em
pagamento é
à arrecadação do
lidade de assegurar conta o que prega a grande imINSS
patronal.
um peso para o
direitos relativos à prensa, quando fala que a Previ“De uma maneira
Estado
Saúde, à Previdên- dência está falida.
geral, a sociedade
brasileiro”
cia e à Assistência
“O que quebra o país são as
como um todo
Social.
Portanto,
políticas
mal feitas, são as obras
vai se beneficiar
para ele, o deficit inacabadas, é o mau controle
com o resultado”,
na Previdência, de fato, não exis- social promovido pelos nossos
avaliou.
O professor do Instituto de te. “Falar em deficit na Previdên- governantes. Benefício social,
Economia da Unicamp Eduardo cia é um absurdo, do ponto de que diz respeito ao cidadão, não
quebra o país”, finalizou.
Fagnani falou sobre os efeitos da vista constitucional”, afirmou.
Célio Favoni, da UEM, fez
Para o segundo semestre de
desoneração da folha de pagamento e sobre a renúncia fiscal. um breve histórico sobre a ori- 2010, está prevista a realização
O especialista abordou pontos gem da Previdência Social e de pelo menos mais cinco semicomo a Seguridade Social e o sobre os fatores políticos e eco- nários que abordarão a Previmercado interno; o modelo clás- nômicos que desencadearam o dência Social. O primeiro debate
sico de financiamento tripartite; seu surgimento, principalmente, ocorrerá no dia 10 de agosto,
os efeitos financeiros das renún- no Brasil. Falou da conjuntura em Belo Horizonte (MG). O secias sociais e a desoneração da atual, apresentou dados sobre gundo será no dia 30, mas ainda
folha; os mitos sobre os encargos a destinação e custeio dos be- sem local definido.
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Crime tributário: súmula vinculante do STF exige

lançamento definitivo

Foto: washington ribeiro (wrbk.com.br)

O

plenário do STF (Supremo Tribunal Federal)
aprovou em dezembro
de 2009 a PSV (Proposta de
Súmula Vinculante) 29, que estabelece a necessidade de lançamento definitivo do tributo para
tipificar crime tributário.
As súmulas vinculantes
foram introduzidas no ordenamento jurídico brasileiro pela EC
(Emenda Constitucional) 45/04,
com o objetivo de pacificar a discussão de questões examinadas
nas instâncias inferiores do Judiciário. Após a aprovação, por
no mínimo oito ministros, e da
publicação no Diário de Justiça
Eletrônico, o verbete deve ser seguido pelos poderes Judiciário e
Executivo, de todas as esferas da
administração pública.
A PSV 29 foi aprovada por
maioria de votos, sob o entendimento de que não se tipifica
crime material contra a ordem
tributária antes do lançamento
definitivo do tributo.
O Código Tributário
Nacional estabelece em seu
artigo 151 que as reclamações e recursos suspendem
a exigibilidade do crédito
tributário. Assim, o lançamento só se torna definitivo
depois de encerrado o processo administrativo.
Na prática, todos
aqueles processos
criminais iniciados
sem que o processo administrativo
tenha confirmado
a procedência do
lançamento
do

crédito não tipificam o crime
tributário. E os novos processos, daqui por diante, terão que
aguardar o julgamento na esfera
administrativa para, só então, ser
possível o oferecimento de denúncia contra o contribuinte.
A jurisprudência do STF não
admite atualmente processo-crime sem que esteja pré-definido
o crédito: “(...) não há possibilidade de exercício de ação penal
antes da apuração da existência
certa do crédito tributário que se
supõe sonegado”, disse o ministro César Peluso em seu voto sobre a PSV 29.
Contrariamente à aprovação da Súmula Vinculante,
argumentou-se que não poderia
haver súmula no âmbito penal
em razão da multifacetariedade
intrínseca do fenômeno criminal.
Haveria uma tendência inevitável
à obsolência da Súmula e à consequente necessidade de revogála ou de proceder às sucessivas
clarificações, podendo ocorrer
inclusive um engessamento com
a aprovação. A edição da Súmula Vinculante é incompleta, pois
ela não se refere à prescrição.
A edição da Súmula somente facilitaria ou até mesmo
agilizaria os processos judiciais,
vez que as esferas inferiores ao
Supremo decidirão com base na
matéria sumulada. A sociedade
não ganha nada com tal súmula,
principalmente os que cumprem
as regras estabelecidas.
Porém, venceu a argumentação de que, enquanto não
houver constituição defini-

tiva, em sede administrativa, de
crédito tributário, não se terá por
caracterizado, no plano da tipicidade, o crime contra a ordem
tributária, conforme previsto no
artigo 1º da Lei nº. 8.137/90.
Sequer é lícito cogitar a fluência
da prescrição penal, que somente se iniciará com a consumação
do delito, por ainda não se achar
configurada a própria criminalidade da conduta do agente.
Assim, é forçoso concluir
que a Súmula Vinculante editada beneficia o Judiciário, ao
agilizar a decisão de casos que
já foram discutidos administrativamente, mas prejudica a eficaz
tutela do bem jurídico protegido
pela norma penal. Não há ganho para a esfera administrativa
e sim prejuízo. Anteriormente à
súmula, era possível a investigação criminal durante a fase
administrativa. Doravante, esta
fase fica prejudicada.
Com essa normatização, o
trabalho realizado pelos Auditores-Fiscais para garantia da soberania do Estado, investigando
contribuintes faltosos, poderá ser
inócuo. Nessas circunstâncias,
não haverá garantia de justiça
fiscal.
A discussão quanto à prescrição permanece, pois não foi contemplada pela súmula editada. O
STF, com certeza, ainda terá muitas oportunidades para discutir a
questão, já que não é pacífico o
entendimento de quando ocorrerá o inicio do prazo prescricional
para propositura da ação penal.
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Relatório sobre PEC 555/06 frustra

A

expectativa para a apre- de aposentadoria por invalidez
sentação e a votação do permanente.
relatório da PEC (ProNo decorrer da tramitação
posta de Emenda à Constituição) da PEC, houve apresentação de
555/06 foi frustrada no último dia algumas emendas, para tentar
7 de julho. Primeiro, por conta do ampliar os benefícios da proposconteúdo do relatório, que trouxe ta. Uma delas foi sugerida pelo
em seu conteúdo, apenas algu- Sindifisco Nacional e outra foi
mas vantagens, sem extinguir por apresentada pelo deputado João
completo a contribuição; depois, Dado (PDT/SP), com o objetivo
por causa da manobra política de eliminar a cobrança da contriprotagonizada pelo deputado Nil- buição, inclusive, para os futuros
son Mourão (PT/AC), que fez um aposentados e pensionistas.
pedido de vista e adiou a votação
Intenso trabalho
do relatório. Até o fechamento
O relatório não atendeu aos
desta edição, o texto ainda não
Auditores-Fiscais
nem aos demais
havia sido apreciado pela Comissão Especial, criada para analisar servidores públicos federais, que
estavam na expectativa da extina matéria.
O relatório do deputado Luiz ção total da contribuição. Desde o
Alberto (PT/BA) não acaba com a desarquivamento da matéria, que
contribuição previdenciária impu- ocorreu por intermédio do requetada a aposentados e pensionistas, rimento do deputado Arnaldo
como previa o texto original da Faria de Sá (PTB/SP) em 2007, o
PEC, que sugeria a revogação do Sindifisco Nacional se mobilizou
artigo 4º da EC (Emenda Cons- intensamente em prol da aprovação da matéria.
titucional) 41. O
A criação da
parecer trouxe tão“Não
Comissão Especial
somente
alguns
haverá
e sua instalação
avanços, uma vez
cobrança
na
só foram possíveis
que propôs a reduhipótese de
graças ao insistenção escalonada da
aposentadoria
te trabalho parlacontribuição.
mentar realizado
por invalidez
De
acordo
desde 2007 pela
com o texto, todos
permanente.”
DEN
(Diretoria
os aposentados e
Executiva Naciopensionistas que
completarem 61 anos de idade nal) do Sindifisco Nacional no
passariam a pagar 90% da con- Congresso Nacional. Este ano,
tribuição. Esse índice seria 10% para reforçar essa ação, foi criado
menor a cada ano, até que o con- um grupo formado por 20 Auditribuinte complete 70 anos, idade tores-Fiscais para acompanhar o
trâmite da PEC na Câmara dos
em que deixaria de ser cobrada.
O relator ainda acatou par- Deputados.
“A isenção somente aos 70
te do conteúdo da PEC 270/08,
atendendo a uma reivindicação anos é injusta, pois continua dimidas entidades – entre elas, o Sin- nuindo o valor de aposentadorias
difisco Nacional. De acordo com e pensões, quando a pessoa mais
o texto acatado pelo relator, não necessita de recursos para os seus
haverá cobrança da contribui- gastos pessoais. Assim, temos que
ção previdenciária na hipótese encontrar uma forma de mitigar a

Foto: +imagem júlio gomes

expectativas das entidades

Sindicalistas e deputados assistem à apresentação do relatório
cobrança da contribuição previdenciária”, argumentou o diretor
de Assuntos Parlamentares, João
Santos.
Nos meses que antecederam a apresentação do relatório,
os Auditores-Fiscais entregaram
uma Nota Técnica aos parlamentares com intuito de subsidiar as
discussões na Casa. A nota, que
também foi entregue à Comissão,
analisa as recentes reformas da
Previdência e conclui pela incoerência da cobrança da contribuição previdenciária.
O Sindifisco Nacional esteve
presente nas seis audiências públicas realizadas pela comissão.
No dia 12 de maio, o presidente
do Sindicato, Pedro Delarue, foi
um dos expositores de uma dessas audiências. Na ocasião, Delarue destacou que a Casa estava
no limiar de fazer uma correção
histórica. “Antes, as pessoas trabalhavam 30, 35 anos, dedicando-se à carreira pública com o
alento de que, quando chegasse
a hora da aposentadoria, elas não
contribuiriam mais. Só que esse
direito foi usurpado”, argumentou
o sindicalista.

Preocupação
Apesar de os avanços previstos no relatório serem modestos, o substitutivo causa preocupação ao governo. Inclusive,
muitos interpretaram o pedido
de vista do deputado Nilson
Mourão como uma manobra
do Executivo para tentar adiar a
discussão das eleições.
Os ministérios da área econômica temem a aprovação do
substitutivo. Além de não querer
abrir mão da receita oriunda das
contribuições dos aposentados
e pensionistas, o governo acredita que, se aprovada, a medida poderá abrir um precedente
para que os atuais servidores da
ativa reivindiquem a redução da
alíquota de 11% que todos os
meses é aplicada sobre os seus
contracheques.
A DEN (Diretoria Executiva
Nacional) continuará a luta pelo
fim da contribuição previdenciária imposta aos já aposentados e
pensionistas e insistirá para que
os futuros aposentados também
fiquem isentos.
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Mobilização com apoio do Sindifisco garante resultado

O

mês de junho de 2010
ficará marcado por um
acontecimento histórico para a política brasileira. No
dia 4, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva,
sancionou o projeto Ficha Limpa, proibindo assim a candidatura de políticos condenados
pela Justiça em decisão colegiada em processos ainda não
concluídos.
A proposta de iniciativa popular, respaldada por 1,6 milhão
de eleitores, foi idealizada pelo
MCCE (Movimento de Combate
à Corrupção Eleitoral), do qual
o Sindifisco Nacional faz parte.
O Sindicato, juntamente com
outras entidades representativas
da sociedade civil, teve papel
relevante para a aprovação e a
sanção da norma.
O trâmite do projeto Ficha
Limpa ocorreu em curto prazo
de tempo. Graças à pressão e
ao clamor da sociedade, a proposta levou cerca de dez meses
para ser aprovada na Câmara
e no Senado, e ser sancionada
pelo presidente. A proposta foi
protocolada na Câmara dos Deputados em setembro de 2009
e recebeu sanção em junho de
2010.
Se não fosse o trabalho desenvolvido pelo MCCE, o projeto não seria uma realidade.
A iniciativa do Movimento em
lançar a campanha surgiu de
uma necessidade expressa na
própria Constituição Federal,
que determina a inclusão de novos critérios de inelegibilidades,
considerando a vida pregressa
dos candidatos.
A proposta inicial do
MCCE propunha que pessoas
condenadas em primeira ou
única instância ou com denún-

Foto: +imagem júlio gomes

com “Ficha Limpa”

Manifestantes se reúnem em frente ao Congresso Nacional para cobrar aprovação do projeto
cia recebida por um tribunal (no
caso de políticos com foro privilegiado) em virtude de crimes
graves – racismo, homicídio,
estupro, tráfico de drogas e desvio de verbas públicas – fossem
preventivamente afastadas das
eleições até que resolvessem
seus problemas com a Justiça.
Sugeria ainda a não participação em processo eleitoral de
parlamentares que renunciaram
ao cargo para evitar abertura de
processo por quebra de decoro;
de pessoas condenadas em re-

presentações por compra de votos ou uso eleitoral da máquina
administrativa.
O texto aprovado no Legislativo sofreu algumas alterações.
Entre elas, a que permite um recurso extra para condenados em
colegiados a um órgão superior.
Para o diretor-adjunto de Relações Intersindicais do Sindicato, Luiz Gonçalves Bomtempo,
representante do Sindifisco nas
reuniões do MCCE, apesar das
modificações, o resultado final
significa um grande avanço para

a política brasileira. “O caminho
para a inelegibilidade ficou mais
curto. Hoje uma condenação
numa instância colegiada é o
suficiente para a não participação do candidato no processo
eletivo”, destaca o sindicalista.
“As determinações da Lei
já estão em prática. Podemos
citar como exemplo o ocorrido
no Rio de Janeiro com a impugnação da candidatura de políticos como Antony e Rosinha
Garotinho a um cargo eletivo”,
acrescentou Luiz Bomtempo.

Histórico
Desde que a Constituição de 1988 assegurou aos eleitores o direito de propor projetos de
iniciativa popular, apenas quatro propostas desse tipo se tornaram Lei, incluindo a da Ficha
Limpa. O primeiro a ser aprovado pelo Legislativo deu origem à Lei 8.930/94, que caracterizou chacina realizada por esquadrão da morte como crime hediondo. A matéria
teve o apoio de um movimento criado pela escritora Glória Perez e foi enviada
ao Congresso pelo então presidente Itamar Franco.
Outra proposta que se tornou lei foi a que criou o Fundo Nacional de Habitação. O projeto foi apresentado em janeiro de 1992 e sancionado em 2005.
O Movimento Popular de Moradia foi o principal apoiador da causa.
O projeto que tornou crime passível de cassação a compra de votos também foi de iniciativa da população. Com tramitação recorde no Congresso
Nacional, a matéria foi apresentada em 18 de agosto de 1999 e sancionada 42
dias depois, em setembro do mesmo ano. Fruto da campanha “Combatendo a corrupção eleitoral”, foi
o primeiro que concedeu à Justiça Eleitoral poderes para aplicar punições aos que praticam atos de
corrupção eleitoral.

Edição 9 - Julho 2010

Integração

Página 13

O que mudou
Quem Fica Inelegível
Como era: só os condenados com sentença transitada em julgado (sem possibilidade de recurso) ficam
inelegíveis.
Como ficou: condenação decidida por decisão
colegiada deixa o político
inelegível. Porém, o mesmo
pode recorrer e, se conseguir
liminar, pode se inscrever na
eleição.

Tempo De
Inegibilidade
Como era: o período de
inelegibilidade varia de três
a oito anos, a depender do

crime. Como ficou: o político
condenado pela Justiça fica oito
anos inelegível.

Crimes Previstos
Na Lei
Como era: ficam inelegíveis
condenados sem possibilidade de
recurso pelos crimes contra economia popular, mercado financeiro,
administração pública, fé pública,
patrimônio público, tráfico de entorpecentes e crimes eleitorais.
Como ficou: além dos crimes já previstos hoje, ficam inelegíveis também os condenados
por decisão colegiada acusados
de crimes de abuso de autoridade, lavagem ou ocultação de
bens; racismo; tortura; terroris-

mo; crimes hediondos; trabalho
escravo; crimes contra a vida;
abuso sexual; formação de quadrilha ou bando; ato doloso de
improbidade administrativa que
importe lesão ao patrimônio público; e enriquecimento ilícito.

Crimes Praticados No
Exercício Do Poder
Como era: quem tem cargo
público na administração pública direta ou indireta que é condenado por abuso de poder econômico ou político fica inelegível
por três anos. É comum que as
decisões da Justiça saiam no final do mandato de quatro anos
do político. Assim, na eleição seguinte, ele pode se reeleger.

Como ficou: os mesmos
ficam inelegíveis por oito anos
seguintes à decisão.

Políticos Que
Renunciam Para Não
Serem Cassados
Como era: político ameaçado de ser processado e renuncia para não ter o mandato cassado pode se candidatar
na eleição seguinte
Como ficou: presidente
da República, governadores,
prefeitos, deputados federais e estaduais, senadores e
vereadores que renunciam
para não perder o mandato
ficam inelegíveis nos oito anos
subsequentes.
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Fiscalização de Regimes Próprios de Previdência

mais

F

Fotos: Cristiano Eduardo

iscalização sim, mas com
um forte viés de auxílio social e defesa da Previdência
Social. Esse é o trabalho desenvolvido pelos 58 Auditores-Fiscais
lotados no DRPSP (Departamento dos Regimes de Previdência
no Serviço Público) do Ministério
da Previdência Social. O grupo é
responsável pela fiscalização de
todos os regimes próprios de previdência existentes em estados e
municípios.
Atualmente, estão sob os
olhos atentos desses AuditoresFiscais cerca de 2 mil regimes
criados e geridos por prefeituras
e governos das unidades federadas brasileiras. Apesar de o país
abrigar mais de 5 mil municípios,
nem todos optaram por regimes
próprios para seus servidores. Ain-

da não há consenso se sistemas
previdenciários específicos para
funcionários públicos são uma
obrigação para todos os entes federados, por isso alguns escolhem
deixar as aposentadorias de seus
servidores no regime geral.
Dessa forma, a fiscalização
está focada nos regimes existentes para evitar fraudes e desvio
de recursos dos benefícios dos
servidores públicos estaduais e
municipais. Por enquanto, ainda
não há uma atividade de controle
específicos dos regimes próprios
da União. De acordo com o diretor do DRPSP, Auditor-Fiscal Delúbio Gomes Pereira da Silva, isso
ocorre porque ainda não há um
instrumento efetivo de coerção à
União.
No caso de estados e municípios, se verificados problemas nos
regimes próprios durante a fiscalização, o ente federado perde o
CRP (Certificado de Regularidade
Previdenciária). “Sem o CRP, eles
(estados e municípios) deixam de
receber recursos da União e de
bancos oficiais”, explica Delúbio.
Os recursos bloqueados são os
oriundos das chamadas transferências voluntárias. Os valores
destinados às transferências constitucionais – voltados para saúde,
educação, segurança pública –
não sofrem contingenciamento.
Mas o trabalho dos Auditores-Fiscais do DRPSP é diferente:
menos voltado para a punição e
mais orientado a fazer com que
os sistemas de previdência sobrevivam. Afinal, são mais de 10

Auditor-Fiscal Delúbio Gomes Pereira da Silva, diretor do DRPSP

milhões de brasileiros que estão
incluídos em regimes previdenciários próprios. Além da fiscalização
e mais importante que ela, o trabalho de orientação e de auxílio
para que os sistemas sejam autosustentáveis é também tarefa dos
Auditores.
Esse trabalho de auxílio à gestão dos sistemas é o maior diferencial no dia-a-dia do grupo. “Aqui,
vejo nosso trabalho da seguinte
forma: estamos indo para o município não apenas como AuditorFiscal da Receita Federal do Brasil
para multar. Nós vamos chegar lá
e dizer: estamos aqui para te ajudar perante o Ministério da Previdência, vamos auxiliá-lo”, explica
o Auditor-Fiscal Walter Celsio Max
Novaes, um dos 32 envolvidos diretamente na fiscalização externa.
“Nesse sentido, aqui é muito mais
uma atividade social”, resume.
Outra particularidade do trabalho de auditoria dos regimes
próprios no Brasil é o arcabouço
de conhecimento exigido para o
trabalho. “Esta é uma das características que mais me atraem no
serviço e uma das maiores dificuldades de nossa atribuição aqui.
Porque, quando estamos no ente,
somos demandados sobre benefícios, legislação previdenciária,
contabilidade específica, cálculo atuarial, mercado de capitais
etc. Então você tem que adquirir
um nível de conhecimento muito
grande para você poder corresponder à expectativa”, afirma o
Auditor-Fiscal Allex Albert Rodrigues, também responsável pelas
fiscalizações “in loco”.
Essa exigência faz com que
haja um grande esforço por parte
do Departamento no sentido de
viabilizar o treinamento necessário para que o Auditor-Fiscal pos-
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Social:

educação que punição

Auditores-Fiscais Sérgio Falcão, Allex Albert e Walter Celsio integram equipe que fiscaliza regimes próprios de estados e municípios
sa desempenhar com excelência
a missão imposta a ele. De acordo com o coordenador de Auditoria do DRPSP, Auditor-Fiscal
Sérgio Falcão, por esse motivo, é
comum a participação dos Auditores do Departamento em treinamentos tanto no Brasil quanto
no exterior.
Ao todo, em cada auditoria
são avaliados 19 critérios específicos para garantir que o sistema
esteja recebendo uma gestão
que traga segurança ao regime
próprio. Os itens delineados para
supervisão também foram escolhidos por Auditores-Fiscais do departamento, que também trabalham no auxílio à formulação da
legislação específica para regimes
próprios. Isso porque os sistemas
de previdência dos servidores públicos brasileiros só foram regulamentados em 1998, com a edição
da Lei 9717/98. Até então, cada
ente federado criava regras específicas para seu próprio sistema. A
falta de uma legislação específica
para a tarefa, obviamente, criou

distorções graves e até prejuízo a
servidores públicos em diversas
localidades.
De lá para cá, o trabalho realizado pelos Auditores da DRPSP
tem auxiliado os mais de 2 mil regimes próprios a ganhar sustentabilidade. Para se ter uma ideia da
melhoria do equilíbrio financeiro
dos sistemas de previdência dos
servidores públicos de estados e
municípios, há, atualmente, cerca
de R$ 45 bilhões oriundos desses
regimes aplicados no mercado
de capitais, de forma a garantir
solvência e maior segurança aos
regimes.
Apesar do bom resultado,
o departamento carece de um
incremento de pessoal. O efetivo
envolvido na atividade é claramente insuficiente para todas as
atribuições envolvidas na fiscalização dos regimes de previdência
do serviço público. Cada Auditor
realiza hoje entre dez e 15 auditorias por ano. Além de auxiliar entes fiscalizados em outros anos. É
comum que os Auditores recebam

telefonemas de prefeituras com
pedidos de auxílio.
Além disso, como são poucos Auditores para cobrir todo o
território nacional, a necessidade
de viagens é extremamente alta.
De acordo com o coordenador
de Auditoria, Auditor-Fiscal Sérgio Falcão, os Auditores lotados
na unidade chegam a ficar até 40
semanas em viagens a serviço por
ano. “Viaja muito porque a função
é ir ao município fiscalizar e são
poucos para dividir”, afirma.
Segundo o diretor do DRPSP,
Auditor-Fiscal Delúbio Gomes,
para funcionar de uma forma
menos demandante para os responsáveis pela fiscalização seriam
necessários cerca de 120 Auditores-Fiscais, o dobro do disponível
hoje. Enquanto isso, o grupo se
desdobra para continuar a manter
a excelência histórica do trabalho
dos Auditores-Fiscais. “Quem se
predispõe a vir para cá tem de estar predisposto a sair de casa”, diz
o Auditor-Fiscal Walter Celsio Max
Novaes.

Outro ponto que poderia ser
atenuado com o reforço de pessoal ao departamento é o nível de
especialização do grupo. “Com
maior efetivo poderíamos ter especialistas em cada uma das áreas
da fiscalização, como investimento e atuária, para dar um suporte
mais direto ao colega, porque não
dá para uma pessoa saber tudo o
que é preciso neste tipo de auditoria de forma aprofundada”, explica Sérgio.
Mas as vantagens parecem
superar as dificuldades enfrentadas pelo grupo. Entre elas, os
Auditores-Fiscais da DRPSP destacam a importância social da
atividade desenvolvida pelo departamento e o bom ambiente de
trabalho. De acordo com Walter,
o segredo está na facilidade de
comunicação e no entrosamento
que o grupo tem. “Tudo que foi
construído neste departamento –
novos procedimentos, ferramentas de trabalho – tudo foi feito em
conjunto, fruto de discussão entre
nós”, conclui o Auditor-Fiscal.
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Valorização

Unafisco Saúde

É grande a receptividade dos Auditores-Fiscais à Campanha
de Valorização do cargo lançada pela DEN (Diretoria Executiva Nacional) que, dentre outras ações, incentiva a utilização de placas de
identificação de mesa. A diretoria já registrou mais de 2 mil pedidos.
Quem ainda não solicitou sua placa pode entrar em contato com sua
DS (Delegacia Sindical) ou acessar o site www.sindifisconacional.org.
br e formalizar o pedido na seção “Serviços”, na área segura.

Os associados do Unafisco
Saúde aprovaram, em Assembleia Nacional realizada no dia
30 de junho, reajuste de 11,60%
na mensalidade do Plano. Dos
190 participantes no pleito,
68,82% optaram por esse percentual, e apenas 31,18% escolheram o aumento de 12,86%. O
desconto com os novos valores
já estão previstos no contracheque do mês de agosto. Além do
reajuste, os associados também
definiram alterações no Regulamento do Unafisco Saúde.

Conselho Jurídico
A DEN (Diretoria Executiva
Nacional) do Sindifisco Nacional
divulgou no dia 7 de julho a lista
com a relação dos conselheiros
eleitos pelas dez RF (Regiões
Fiscais) para a composição do
Conselho Curador de Assuntos
Jurídicos. Os novos conselheiros
tomarão posse no dia 1º de agosto. Os conselheiros representarão
cada uma das dez Regiões Fiscais. Confira o nome de todos os
eleitos por RF na área segura do
site do Sindifisco Nacional (www.
sindifisconacional.org.br).
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Frasur
O diretor de Relações Internacionais do Sindifisco Nacional, João
Cunha da Silva, foi eleito, por unanimidade, presidente da Frasur (Federação dos Funcionários da Arrecadação Fiscal e Aduaneiros do Mercosul) em eleição realizada durante congresso da entidade em junho. O
novo Conselho Executivo terá mandato de um ano. O diretor-adjunto de
Comunicação do Sindifisco, Rafael Pillar, foi eleito conselheiro fiscal.

Concurso
A RFB (Receita Federal do Brasil) pode convocar mais 225 aprovados do último concurso para Auditor-Fiscal. Ao todo, já foram empossados 450 aprovados. Mas, de acordo com o edital do certame, o
órgão pode convocar mais 50% do quantitativo de vagas oferecidas,
o que corresponderia a 225 novos Auditores. Em função da necessidade de ampliação dos quadros, a Receita já solicitou ao Ministério
do Planejamento a autorização para as novas convocações.

IGF
A Diretoria de Estudos Técnicos do Sindifisco Nacional divulgou
no dia 5 de julho a Nota Técnica 19 (Imposto Sobre Grandes Fortunas – Uma oportunidade de maior justiça tributária). No estudo,
a Diretoria analisa as variantes da implementação do IGF (Imposto
sobre Grandes Fortunas). O documento de 22 páginas está dividido
em seis blocos que analisam, entre outros itens, diversas propostas
em tramitação no Congresso Nacional sobre o assunto.

