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A situação brasileira quanto a elisão/evasão fiscal

• O estoque de recursos aplicados em paraísos
fiscais é estimado entre U$ 21 - 32 trilhões,
entre 1/3 e 1/2 do PIB mundial.
• O Brasil participa com cerca de U$520 bilhões,
um pouco mais de R$ 1 trilhão, cerca de ¼ do
seu PIB  corresponde a todo orçamento da
Previdência e da Saúde juntos.

(EXTRA) PEC 241/16 e a destruição dos
direitos sociais constitucionais
•
•

•

•
•

Despesas primárias terão seu limite tendo por base o valor limite referente ao
exercício imediatamente anterior, corrigido pela variação do IPCA.
Despesas primárias que são aquelas realizadas com as políticas públicas que
garantem os direitos e passarão a ter seu planejamento orçamentário com base
apenas na variação inflacionária, desconsiderando o que deveria ser sua base: as
necessidades da população brasileira.
Também será desconsiderado que as receitas arrecadadas pelo Estado existem
para atender o interesse público, as necessidades sociais e não uma meta fiscal
estabelecida de forma aleatória e abusiva para pagar juros extremamente
elevados, como ocorre no Brasil
Representará uma alteração dos princípios norteadores da Constituição Federal
Cidadã de 1988, uma ruptura com os alicerces e objetivos constitucionais do BemEstar Social.
Durante 20 anos não ocorrerá aumento real do que é investido nos direitos sociais,
nas políticas públicas, na Seguridade Social.

(EXTRA) PEC 241/16 e a destruição
dos direitos sociais constitucionais
• Saúde como exemplo: como a população brasileira crescerá 9% e
dobrará sua população idosa em 20 anos, de acordo comas
previsões do IBGE, isso exigiria um aumento real do valor destinado
para a Saúde; entretanto, isso não ocorrerá, em valores reais o
mesmo montante aplicado em 2017 será aplicado em 2037,
somente terá ocorrido correção monetária. O resultado será uma
aplicação per capita cada vez menor, o que implicará em piora da
oferta e da qualidade dos direito à saúde para os brasileiros.
• Se a PEC 241/16 estivesse em vigor desde 2003, por exemplo, a
Saúde teria sofrido uma perda acumulada de R$ 318 bilhões.
• Em 2017, com a PEC 241, a previsão é que R$ 4 bilhões deixarão de
ser aplicados em Saúde. Em 2018, serão R$ 8 milhões de
desfinanciamento.

(EXTRA) PEC 241/16 e a destruição
dos direitos sociais constitucionais

CONVITE: MARCHA EM DEFESA DA SEGURIDADE SOCIAL, DA
SAÚDE E DA DEMOCRACIA
06/07/16 – 10:00
Concentração: Catedral Metropolitana de Brasília

Avaliando
a
porcentagem do PIB
aplicada em saúde
entre o que foi e o que
seria caso a PEC 241/16
estivesse em vigor
desde 2003, é possível
constatar a imensa
perda de investimento
que teria ocorrido. Em
2015, por exemplo, ao
invés de 1,69% apenas
0,94% do PIB teria sido
investido em saúde.

(voltando) Os efeitos da
elisão/sonegação/evasão fiscal

• Aumentam a desigualdade e contribuem para
piorar as condições de vida da população;
• Minam a democracia, uma vez que a poderosa
arquitetura global que viabiliza essas práticas
detém o controle econômico e político dos
governos;
• Resultam na violação de direitos humanos.

“Receitas em Potencial” do Brasil
Dados de 2014/2015:

•
•
•
•

Fluxos financeiros ilícitos - R$ 90 bi
Sonegação fiscal - R$ 520 bi
Gastos tributários (renúncia fiscal) - R$ 400 bi
Dívida ativa da União - R$ 1,5 tri; sendo que
R$ 232 bi já transitados em julgados

A resposta global: Transnacionais
paguem o justo!
• O que temos feito no Brasil
• Ações realizadas na semana de ação global
por justiça fiscal

A resposta global: Transnacionais
paguem o justo!
• Fotopetição

Protocolo
das
cartas
sobre
posicionamento dos representantes
do Brasil no FFD3

A resposta global: Transnacionais
paguem o justo!
Ato em Porto Alegre do IJF
durante a semana de ação
global alertando à população

Seminário
da REBRIP
sobre
Justiça
Fiscal em
São Paulo

Carta ao ministro da
Fazenda referente ao
“Fórum Global sobre
Transparência e Troca
de Informações para
fins fiscais”

A resposta global: Transnacionais
paguem o justo!
05/11/15
1 ano do #LuxLeaks

Fórum Social Mundial – janeiro/2016
• Sociedade civil pede mudanças no sistema tributário
por mais justiça fiscal http://ijf.org.br/?p=1158

23/06/16 – Dia Internacional dos
Serviços Públicos
Cartas aos Ministros da Fazenda /
Economia
solicitando
que
os
governos expressem na XIV reunião
das Nações Unidas sobre Comércio e
Desenvolvimento de 17 a 22 de Julho
em Nairobi - Kenia, sobre a urgente
necessidade de contar con mais e
melhores
mecanismos
de
transparência
e
cooperação
internacional nos assuntos fiscais e
comerciais,
como
condição
indispensável para alcançar o
desenvolvimento.

Comunicação da Campanha
Transnacionais paguem o justo
• Vídeo:
• https://www.youtube.com/watch?v=sa_FF-cUKGE
• Série de artigos:
Texto 1: Série explica porque as transnacionais têm que pagar o justo
Texto 2: Cerco global contra os fluxos ilícitos está se fechando

http://www.inesc.org.br/noticias/noticias-doinesc/2015/novembro/que-as-transnacionais-paguem-o-justo

Próximos passos
• Produzir material para incidência no legislativo. Já
estamos atuando por meio de audiências públicas e
reunião com parlamentares. Ex: Audiências sobre
Reforma Tributária, sobre Justiça Fiscal. E a realizar
uma específica da Campanha.
• Organizar um evento nacional de formação e
divulgação da Campanha – em fase de construção.
• Planejar atividades para o segundo semestre de 2016
no Brasil.
• Atuação com toda a América Latina nas atividades
conjuntas e nos grupos temáticos constituídos.

Campanha Transnacionais paguem o
justo
• Sendo o problema global, a reação também tem
que ser global. É por isso que essa é uma
Campanha que respeita as características locais,
mas se articula globalmente.
• Necessidade de somar cada vez mais entidades /
organizações / sindicatos / movimentos sociais.

Obrigada!

