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O compromisso com a de-
fesa da Classe foi reafirmado 
pelo presidente do Sindifisco 
Nacional, Pedro Delarue, e os 
membros da nova Diretoria do 
Sindicato durante solenidade de 
posse ocorrida no dia 8 de feve-
reiro, em Brasília (DF). A Cam-
panha Salarial, a aprovação da 
LOF e o encaminhamento de 
matérias de interesse dos Audi-
tores-Fiscais no Congresso Na-
cional foram alguns dos temas 
lembrados como desafios para a 

“ A busca do CDS tem de ser direcionada para aquilo que é 
melhor para carreira ”

A aprovação do PLC (Projeto 
de Lei da Câmara) 2/12, que cria a 
Previdência Complementar para os 
trabalhadores do setor público, não 
invalidou o esforço da Classe que, 
de gabinete em gabinete, percorreu 
os corredores do Congresso Nacio-
nal e procurou sensibilizar os parla-
mentares sobre os prejuízos provo-
cados pela aprovação da matéria. 

Classe lutou arduamente contra Projeto de 
   Previdência Complementar para servidores

Tributação
em Revista 10
Judiciário analisa tributação 
diferenciada para instituições 
financeiras

IDAAP 11
Durante Mês da Mulher 
Sindicato destaca Auditoras 
aposentadas 

Auditor
em Foco 14
Trabalho das Demac          
impulsiona arrecadação e 
aumenta percepção de risco
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Célio Diniz Rocha
Presidente do Conselho de Delegados Sindicais

Em reunião com o secretário-
-executivo adjunto da Receita Fede-
ral do Brasil, Auditor-Fiscal Dyogo 
Henrique de Oliveira, o presidente 
do Sindifisco Nacional, Pedro De-
larue, e o segundo vice-presidente, 
Sérgio Aurélio, receberam a infor-
mação de que a regulamentação 
do adicional de fronteira está em 
fase de conclusão no Ministério do 
Planejamento.  Técnicos do órgão 
estão estudando valores e abran-
gência de funções que receberão o 
adicional. 

DEN em Ação

     Posse de nova DEN renova 
        desafios e compromissos com a Classe

nova gestão. A cerimônia con-
tou com a presença de represen-
tantes do Governo Federal, da 
Administração da RFB (Receita 
Federal do Brasil), de ministros 
do STF (Supremo Tribunal Fe-
deral), de parlamentares e de 
representantes de diversas enti-
dades sindicais.

As visitas foram iniciadas em abril 
do ano passado e seguiram até o dia 
das votações da proposta. As ações 
ajudaram a provocar mudanças que 
reduziram os danos contidos no tex-
to. Mesmo assim, o Sindifisco Na-
cional ainda tentará derrubar a ma-
téria no Supremo Tribunal Federal.
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Os gastos do Governo 
com pessoal ficaram 
em 4,34% do PIB re-

gistrado em 2011. E mais, a 
despesa com pessoal em rela-
ção à receita corrente líquida 
vem caindo ano a ano. Atual-
mente, está em torno de 35%, 
ou seja, 15% abaixo do que 
preconiza a LRF (Lei de Res-
ponsabilidade Fiscal). Vale des-
tacar ainda que o número de 
servidores por habitante tem 
se mantido relativamente cons-
tante e abaixo do quantitativo 
de 17 anos atrás.

À primeira vista, os dados 
deveriam ser comemorados 
por todos os brasileiros. Pelo 
menos esta é a visão dos úl-
timos governos. No entanto, 
quando se avalia os reflexos 
dessas reduções, percebe-se 
que nem sempre diminuir cus-
tos representa vantagem para a 
população.

Não é preciso ser muito 
observador para perceber que 
a população brasileira tem 
morrido nas filas das emergên-

Redução de custos com pessoal reflete 

cias ou à espera por atendi-
mento qualificado em UTI. Não 
é preciso ser um estudioso em 
educação para perceber que 
o desenvolvimento escolar de 
nossas crianças está aquém do 
esperado. Quando o assunto é 
segurança pública, a situação 
é ainda mais caótica. A disse-
minação do crack e o poderio 
dos chefões do crime organi-
zado que comandam suas fac-
ções de dentro de presídios de 
segurança máxima não deixam 
dúvidas disso.

Por outro lado, países de-
senvolvidos têm uma relação 
gasto com pessoal/PIB bem 
maior do que o Brasil. E, nesses 
países, via de regra, os serviços 
públicos, como saúde, educa-
ção e segurança, são prestados 
com indiscutível eficiência.

Sabe-se também que, en-
quanto de 2010 para 2011 a 
despesa com pessoal cresceu 
8,6%, a receita corrente líquida 
cresceu 16,15% e a arrecada-
ção federal, 17,4%. Ou seja, o 
Governo arrecada proporcio-

nalmente mais do que gasta 
com servidores. É fácil com-
provar que a dívida pública 
federal cresce muito mais do 
que os gastos com pessoal e o 
superávit primário está sendo 
mantido.

É baseado nesses e em ou-
tros dados que a DEN (Direto-
ria Executiva Nacional) vai co-
brar a devida valorização dos 
Auditores-Fiscais. A Classe foi 
diretamente responsável pelo 
crescimento de mais de 17% da 
arrecadação federal em 2011, 
ano em que a economia cres-
ceu bem menos.

O Sindifisco cobrará do 
Governo a contrapartida pelos 
sucessivos recordes arrecadató-
rios que tem permitido ao país, 
entre outras coisas, enfrentar a 
crise financeira da Europa com 
mais tranquilidade. 

A DEN entende que só 
com servidores valorizados e 
com condições adequadas de 
trabalho, a população poderá 
usufruir de serviços públicos de 
qualidade. 

negativamente nos serviços públicos

“Só com 
servidores 
valorizados, 
a população 
poderá usufruir 
de serviços 
públicos de 
qualidade.”
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Promulgada Emenda com novas regras para 

aposentadoria por invalidez

AnúnCio

Nacional, Lupércio Montene-
gro, a diretora de Assuntos de 
Aposentadoria, Bernadete Do-
nadon, e o diretor de Assuntos 
Parlamentares, João Santos, 
acompanharam a sessão sole-
ne destinada à promulgação da 
emenda. 

Os diretores comemora-
ram esta, que foi uma vitória 
para o trabalho parlamentar 
do Sindifisco Nacional, que 
atuou intensamente nas duas 
Casas parlamentares para que 
a proposta se concretizasse.  “É 
a coroação de um trabalho in-
cessante do Sindifisco no Par-
lamento, na luta para resgatar 

direitos sociais retirados”, disse 
João Santos. 

Importante destacar que o 
trabalho parlamentar foi soma-
do a esforços da Diretoria de 
Assuntos de Aposentadoria e 
Pensões, que também trabalhou 
muito em prol da proposição. 

Novas regras

Com a EC 70, os aposenta-
dos por invalidez terão direito a 
proventos integrais, com parida-
de, no caso de o motivo do afas-
tamento permanente do serviço 
decorrer de acidente no traba-
lho, moléstia profissional ou do-
ença grave, contagiosa ou incu-

rável. E proventos proporcionais 
ao tempo de contribuição, com 
paridade, nas demais situações. 

A EC 70 estende a parida-
de às pensões derivadas dessas 
aposentadorias. Isso vale para 
todos os casos, desde que o ser-
vidor tenha ingressado no servi-
ço público até 31 de dezembro 
de 2003. Os benefícios da EC 
70 deverão atender a aposen-
tadorias e pensões delas decor-
rentes, concedidas a partir de 
1º de janeiro de 2004. 

Os efeitos financeiros fo-
ram validados a partir da data 
da promulgação da Emenda 
Constitucional. 

Agora é lei. Aposentados 
por invalidez terão integrali-
dade e paridade. As pensio-
nistas também gozarão do di-
reito, conforme estabelece a 
EC (Emenda à Constituição) 
70, promulgada, no dia 29 de 
março, pelos presidentes do 
Senado Federal e da Câmara 
dos Deputados, senador José 
Sarney (PMDB/AP) e deputado 
Marco Maia (PT/RS), em sessão 
do Congresso Nacional. 

A Emenda restabelece di-
reitos sociais dos aposentados 
que foram retirados com a EC 
41, na Reforma da Previdência. 
O vice-presidente do Sindifisco 

Acesse o material completo no site 
www.sindifisconacional.org.br

Livro
Progressividade da Tributação e

Desoneração da Folha de Pagamentos

Missão do Ipea
Produzir, articular e disseminar conhecimento paraaperfeiçoar as políticas públicas e contribuir para oplanejamento do desenvolvimento brasileiro.
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Organizadores
José Aparecido Carlos Ribeiro

Álvaro Luchiesi Jr.Sérgio Eduardo Arbulu Mendonça

Progressividade da Tributação e Desoneração da Folha de Pagamentos elementos para reflexão
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À época, o subsecretário 
informou que dentro do Gover-
no não há divergências quanto 
ao mérito da questão, mas des-
tacou que a formatação do adi-
cional de fronteiras está sendo 
revista por conta de questões 
jurídicas levantadas pela AGU 
(Advocacia Geral da União), 
que entende que “adicionais” 
e “gratificações” são figuras in-
compatíveis com o subsídio.

Argumentos semelhantes 
foram apresentados pelo secre-
tário da RFB, durante reunião 
com integrantes da DEN (Dire-
toria Executiva Nacional), no 
dia 31 de janei-
ro. Na ocasião, 
Barreto expli-
cou que uma 
minuta de Me-
dida Provisória 
sobre adicional 
de fronteira já 
havia passado 
pela Secretaria-
-Executiva do 
MF e estaria em análise no 
Planejamento acerca do impac-
to financeiro que a sua imple-
mentação trará para os cofres 
públicos. 

Durante a reunião, Delarue 
alertou o secretário que o as-
sunto deve ser tratado com agi-

Adicional de fronteira está em 

estudo no Planejamento
lidade sob pena de se paralisar 
as atividades de fiscalização nas 
fronteiras.

Mobilização

Uma demonstração de que 
os Auditores-Fiscais não estão 
dispostos a esperar para sempre 
por uma definição do Governo 
foi dada no dia 29 de março. Uni-
dos a Delegados da PF (Polícia 
Federal) e Peritos Criminais Fe-
derais, os Auditores lotados nas 
fronteiras realizaram manifesta-
ções pelo adicional em diversas 
unidades. Em algumas locali-
dades, os Analistas-Tributários 

engrossaram a 
mobilização.

Em Foz do 
Iguaçu (PR), 
uma fila qui-
lométrica se 
formou na en-
trada e na sa-
ída do Brasil 
pela PIA (Ponte 
Internacional 

da Amizade). Pedro Delarue, 
o segundo vice-presidente da 
entidade, Sérgio Aurélio, e o 
diretor-adjunto de Adminis-
tração do Sindicato Gelson 
Myskovsky, além de Auditores 
de outras regiões do país parti-
ciparam da manifestação. 

A mobilização também 
provocou congestionamento 
na Ponte Internacional Getúlio 
Vargas, que liga Uruguaiana à 
Argentina. Auditores, Delegados 
da PF, Peritos Criminais e Ana-
listas Tributários realizaram ope-
ração padrão para reivindicar o 
adicional de fronteira. O diretor 
de Defesa da Justiça Fiscal e Se-
guridade Social do Sindifisco, 
Vilson Romero, participou do 
ato, que envolveu mais de 60 
servidores da região.

Em São Borja, a mobiliza-
ção aconteceu na estrada, nas 
proximidades do CUF (Centro 
Unificado de Fronteiras). O di-
retor de Relações Intersindicais, 
Rafael Pillar, acompanhou o ato, 
que teve duração de mais de 
duas horas. 

O Porto Seco e o Posto Es-
dras foram os locais escolhidos 
para a manifestação pelo adi-
cional de fronteira em Corumbá 
(MS). Os diretores, Kurt Krause 
(diretor-secretário) e Fábio Ga-
lizia (Relações Internacionais) 
acompanharam os engarrafa-
mentos de mais de 1 km que se 
formaram nos dois lados da via.

A mobilização também se 
estendeu pelo Chuí (RS), San-
tana do Livramento (RS), Novo 
Mundo (MS) e Pelotas (RS).

A regulamentação do adi-
cional de fronteira está 
em fase de conclusão 

no Ministério do Planejamento.  
A informação foi repassada pelo 
secretário-executivo adjunto da 
RFB (Receita Federal do Brasil), 
Auditor-Fiscal Dyogo Henrique 
de Oliveira, em reunião no dia 
14 de março, com o presidente 
do Sindifisco Nacional, Pedro 
Delarue, o segundo vice-presi-
dente, Sérgio Aurélio Velozo Di-
niz. O secretário da RFB, Audi-
tor-Fiscal Carlos Alberto Barreto, 
dirigentes da Fazenda e da RFB 
também estavam presentes na 
ocasião.

Segundo Oliveira, técnicos 
do Planejamento estão estudan-
do valores e abrangência de fun-
ções que receberão o adicional. 
Ainda de acordo com o secretá-
rio-executivo adjunto, a matéria 
já tem o aval do MF (Ministério 
da Fazenda).

Praticamente, um mês an-
tes, o primeiro vice-presidente 
do Sindifisco, Lupércio Mon-
tenegro, e o secretário -geral, 
Ayrton Eduardo de Castro Bas-
tos, cobraram do subsecretário 
de Gestão Corporativa da RFB, 
Auditor-Fiscal Marcelo de Melo 
Souza, um posicionamento so-
bre o adicional de fronteiras.

Assunto deve 
ser tratado com 

agilidade sob pena 
de se paralisar 

as atividades de 
fiscalização nas 

fronteiras.





Edição 23 - Fevereiro 2012IntegraçãoPágina 6

“A busca do CDS tem de ser direcionada para aquilo 

Na sua visão, como deve ser 
a relação do CDS com a DEN 
(Diretoria Executiva Nacional)?
O CDS é uma instância fiscali-
zadora da Diretoria Executiva 
Nacional. Esse papel não pode 
ser esquecido. Mas é importante 
dizer que a função é de fiscali-
zar não de atrapalhar. O Con-
selho tem de ter em mente que 
ele atua conjuntamente com a 
DEN na concepção dos objeti-
vos da carreira. Entendo que o 
CDS não pode ser a instância 
do contra, que desaprova toda 
e qualquer proposta da Diretoria 
Executiva. Ao contrário, o Con-
selho tem de dar apoio aos pro-
gramas. A DEN é a realização da 
vontade da categoria. Quando é 
colocado um voto em urna, vo-
ta-se no programa que a Chapa 
apresentou. Quando a categoria 
escolheu uma chapa, ela optou 
por uma forma de condução. 
Avalio que a busca do CDS tem 
de ser direcionada para aquilo 
que é melhor para carreira. 

Muitas vezes as discussões no 
CDS não avançam por causa 
de disputas políticas. O que 
o Sr. acha que pode ser feito 
para que, de fato, os interes-
ses da Classe sejam o foco do 
colegiado?
Já na primeira reunião do CDS 
me manifestei sobre o anda-
mento das reuniões. Na oca-

que é melhor para carreira”
“Isenção será a garantia de que as melhores ideias prevalecerão no CDS (Conselho de Delegados Sindicais)”. A afirmativa é do novo 

presidente do CDS (Conselho de Delegados Sindicais), Auditor-Fiscal Célio Diniz Rocha da DS (Delegacia Sindical) Limeira (SP), 
eleito com 47 votos na primeira reunião de 2012. Nesta entrevista, Célio Diniz fala sobre os assuntos que dizem respeito ao funcio-

namento do Conselho e também sobre temas atuais que estão no centro da discussão – como Campanha Salarial e um possível movimento 
paredista. Célio Diniz começou a carreira na cobrança administrativa domiciliar, depois passou para a Fiscalização e, em seguida, para Inteli-
gência da RFB (Receita Federal do Brasil). Por quatro anos, trabalhou na área de Corregedoria em São Paulo, Fortaleza e Manaus. Atualmente, 
é presidente da DS/Limeira, cargo que ocupa pela segunda vez. 

Célio Diniz Rocha – presidente do CDS

sião, disse que o delegado tem 
de se conscientizar sobre suas 
manifestações, sobre seus pe-
didos de inscrição para uso da 
palavra. É preciso ter a humil-
dade de, ao perceber que seu 
pensamento já foi expressado 
por outro colega, apenas regis-
trar posição de apoio, ao invés 
de repetir o que já foi dito. So-
bre a questão do foco naquilo 
que a categoria quer, isso vai 
de cada um. Por mais que a 
Mesa exorte, sempre haverá 
aquele que vai procurar o viés 
político ao invés do pragma-
tismo. Muitas vezes, a solução 
está na praticidade. Isso não é 
uma crítica, cada um exercita 
suas convicções como quer. O 
CDS é o espaço para que este 
exercício seja realizado. Nossa 
linha de ação é de paciência e 
de condução isenta para dar 
celeridade aos trabalhos.

Por uma questão estratégica, 
as reuniões do CDS costumam 
acontecer em Brasília. O Sr. 
tem a intenção de manter essa 
característica ou pretende levar 
as discussões da Classe para 
outras cidades?
A localização da reunião do CDS 
passa por dois pontos principais: 
o primeiro é a questão financei-
ra. Brasília, por ser o centro do 
país, otimiza o custo com passa-
gens aéreas para os delegados. 

O segundo é a questão do inte-
resse sindical. A sessão pode ser 
deslocada para outra localidade 
quando você sente que aquele 
lugar precisa sentir a presença 
das suas lideranças.  Para exem-
plificar, suponhamos que esteja-
mos prestes a entrar num movi-
mento paredista e uma unidade 
importante, como uma localida-
de aduaneira, precise de apoio 
do Sindicato. Essa seria uma 
hora para o CDS se movimentar. 

Como o Sr. avalia que o CDS 
pode contribuir para assuntos 
de interesse da Classe como 
Campanha Salarial e imple-
mentação da LOF (Lei Orgâni-
ca do Fisco), por exemplo?
O delegado do CDS vai para 
a reunião com a missão de re-
presentar sua Delegacia Sindi-
cal. Para isso, o estatuto prevê 
Assembleias pré-CDS para que 
ele, com a pauta na mão, discu-
ta com a sua base os assuntos 
que serão tratados e leve o po-
sicionamento à reunião. E as-
sim a base dá discricionalidade 
ao seu delegado para que ele 
decida conforme as informa-
ções recebidas previamente. A 
obrigação primária do delega-
do é efetivamente representar 
a sua base e levar para o CDS 
a opinião discutida com ela. 
Fazendo isso, o Conselho vai 
passar a espelhar a vontade 

Em sua avaliação, qual é o 
desafio de presidir o CDS 
(Conselho de Delegados Sin-
dicais), que é a terceira ins-
tância mais importante do 
Sindicato? Qual é o signifi-
cado de estar representando 
o interior de São Paulo nesta 
instância?
Minhas participações no Con-
selho sempre foram no sentido 
da neutralidade, da indepen-
dência. Já ocupei o microfo-
ne do CDS para brigar com 
Pedro Delarue e também para 
defendê-lo. Isso fez com que os 
delegados reconhecessem em 
mim um trabalho pela carreira 
e com isenção, não por uma 
ideologia, mas pelas melhores 
ideias para Classe. Quanto a 
representar o interior de São 
Paulo dentro do Conselho é 
importante dizer que existe 
muita força política na 8ª RF 
(Região Fiscal), pois é a re-
gião com maior peso dentro 
da arrecadação – ela, sozinha, 
responde por 40% da arreca-
dação federal. Tem também 
a maior fronteira do país, em 
Santos, Garulhos e Viracopos. 
Além de que é por aqui que 
passa praticamente a maior 
parte das cargas e passagei-
ros do país. Então, dentro do 
Sindicato, São Paulo tem de 
ter também sua posição, sua 
importância.  
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“A busca do CDS tem de ser direcionada para aquilo 

que é melhor para carreira”
da maioria da Classe e o que 
ela pensa sobre estes e outros 
assuntos importantes. Enfim, 
as decisões sobre este e outros 
assuntos importantes começa 
mesmo nas bases.  

Pelo o que o Sr. percebeu nesse 
primeiro contato com os dele-
gados sindicais, há uma dispo-
sição do colegiado para aumen-
tar a cobrança pela valorização 
da carreira?
A nossa categoria é calma e nor-
malmente precisa de uma pro-
vocação. Em movimentos pa-
redistas anteriores, vimos que a 
movimentação começava fraca 
e, à medida que as negociações 
transcorriam sem o resultado es-
perado, a Classe sentia-se des-
prezada por parte do Governo. 
Só então a mobilização crescia. 
Nossa categoria é de negocia-
ção. Prefere que se esgote até 
última gota de cafezinho nas 
reuniões e nas conversas, em vez 
de partir para soluções radicais. 
Tanto é assim que essa Diretoria 
Executiva, que prega a negocia-
ção, foi eleita pela segunda vez 
com esse discurso. Por enquanto, 
vejo que a categoria prosseguirá 
pela via do diálogo. Hoje, esta-
mos convivendo com a situação 
de um governo que conhece a 
vida e o movimento sindical e 
não está dando abertura para 
as reivindicações. De qualquer 
forma, avalio que a DEN tem sa-
bedoria suficiente para lidar com 
esse cenário, contornar o quadro 
e mostrar o valor da Classe. 

Antes de um possível movimen-
to paredista, quais estratégias 
de luta o Sr. avalia que devem 
ser adotadas?

Essa foi uma pergunta cons-
tante no  último CDS, quan-
do debatemos longamente a 
Campanha Salarial. Mas, até 
agora, não chegamos a uma 
resposta conclusiva. Só o an-
damento das negociações po-
derá nos dar um norte. Temos 
muitas propostas. Há muitas 
coisas que podem ser feitas 
de forma que não haja para-
lisação funcional, mas que, 
ao mesmo tempo, demonstre 
a insatisfação da Classe para 
com o Governo. É importante 
dizer que um movimento pa-
redista, e essa é uma opinião 
pessoal, não pode ser decidi-
do se a maioria dos Auditores 
ativos não estiver presente em 
Assembleia Nacional. Por cau-
sa disso, já tivemos no passado 
greves de faz de conta.  

Este ano será realizada mais 
uma edição do Conaf (Con-
gresso Nacional dos Audito-
res-Fiscais da Receita Federal 
do Brasil). O Sr. avalia que, 
com as mudanças propostas 
pelo CDS e ratificadas pela 
Assembleia Nacional no dia 1º 
de fevereiro, o Congresso terá 
mais condições de atender seu 
objetivo – que é de estabelecer 
diretrizes para o cumprimento 
do estatuto?
Acho que as alterações aprova-
das pelo CDS e ratificadas pela 
Classe são os primeiros passos. 
Esse Conaf já terá pequenas 
modificações e o próximo pode 
ter novas mudanças, ou seja, é 
um processo. Nosso Sindicato 
é novo e, a cada ano, a cada 
mandato e a cada Congresso 
vamos nos aprimorando de 
acordo com a conjuntura. 

Célio Diniz Rocha – presidente do CDS
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Nova DEN assume com compromisso de materializar 

reajuste do subsídio
secutiva estava assumindo o co-
mando da representação sindical 
dos Auditores-Fiscais da RFB 
(Receita Federal do Brasil), sendo 
que das duas últimas vezes como 
presidente do Sindifisco Nacional.

O sindicalista ressaltou a 
importância dos integrantes das 
outras diretorias em conquistas 
como o subsídio e a paridade, en-
tre outras, e destacou os desafios 
que ainda precisam ser enfrenta-
dos.  “Queremos a aprovação da 
LOF no Congresso Nacional, o 
fim da contribuição previdenciária 
para os aposentados, a revoga-
ção das normas que rebaixam e 
maculam a autoridade do nosso 
cargo, a aposentadoria especial, 
uma carreira exclusiva para os 
Auditores-Fiscais da Receita Fede-
ral do Brasil, um subsídio em valor 
condizente com nossas responsa-
bilidades sociais, melhores condi-
ções de trabalho e garantias para 
o exercício de nossas atribuições”.

Campanha Salarial

Consciente da presença de 
representantes do Governo Fede-
ral entre os ouvintes, Pedro Dela-
rue deixou claro que os Audito res-
Fiscais não aceitarão nova recusa 
em negociar o reajuste do subsídio 
como aconteceu em 2011. “Se o 
Governo ainda não entendeu que 
a Classe foi peça chave para o 
crescimento de mais de 17% em 
valores nominais da arrecadação 

de tributos federais, em um ano 
em que a economia cresceu bem 
menos, vamos mostrar que foi 
graças à nossa eficiência que a 
Receita Federal obteve esse resul-
tado. Mais que isso, vamos exigir 
uma contrapartida do Governo. 
Embora os recordes da arrecada-
ção já sejam uma constante, até 
agora nada foi repassado para os 
responsáveis por essa eficiência 
arrecadatória. Neste ano, vamos 
cobrar essa conta”, antecipou.

O presidente do Sindifisco 
Nacional também criticou o PL 
(Projeto de Lei) 1992/07, que cria 
a Previdência Complementar dos 
servidores federais. “Senhores 
e senhoras parlamentares, não 
tirem de nós um dos poucos be-
nefícios que temos, a aposenta-
doria integral. Se só tivermos des-
vantagens em relação à iniciativa 
privada, será cada vez mais difícil 
atrair bons quadros para o serviço 
público. E não existe uma nação 
bem sucedida sem pessoas com-
petentes que comandem a sua 
burocracia”.

Sociedade

Temas de interesse da socie-
dade como Justiça Fiscal e Pre-
vidência Pública também foram 
abordados por Delarue em seu 
discurso de posse.

O sindicalista defendeu a re-
tomada efetiva da discussão da 
Reforma Tributária em favor da 

“Os votos de confian-
ça depositados em 
nosso grupo refor-

çam o dever de representar de 
maneira digna e eficiente as au-
toridades administrativas, fiscais e 
aduaneiras da Receita Federal do 
Brasil”. A afirmação foi feita pelo 
presidente do Sindifisco Nacio-
nal, Pedro Delarue, durante a so-
lenidade de posse da nova DEN 
(Diretoria Executiva Nacional), 
no dia 8 de fevereiro, em Brasília 
(DF).

A cerimônia contou com a 
presença de representantes do 
Governo Federal, da Administra-
ção da RFB (Receita Federal do 
Brasil), ministros do STF (Supre-
mo Tribunal Federal), parlamenta-
res e representantes de entidades 
sindicais.

No discurso, Delarue lem-
brou que pela terceira vez con-

“Acredito que essa é a 
luta de todos nós brasi-
leiros. O país precisa de 
uma Reforma Tributária, 
com justiça fiscal, e tam-
bém de uma Reforma 
Política” 
Joaquim Barbosa
ministro do STF

“Parabenizo a posse dos 
senhores que representam 
uma importante carreira 
de Estado com relevo e 
importância, responsáveis 
pelos recursos do Orça-
mento da União” 
José Antonio Dias Toffoli
ministro do STF
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promoção de uma real distribuição 
de renda. “Como podemos viver 
em um país em que os detentores 
do capital não pagam imposto de 
renda sobre os lucros e dividendos 
auferidos? Como o Governo pode 
isentar do pagamento de impostos 
juros de empréstimos que não fo-
ram tomados, como é o caso dos 
juros sobre capital próprio? Como 
podemos dormir com a consci-
ência em paz, enquanto donos 
de iates, lanchas e jatinhos não 
pagam imposto sobre a proprie-
dade de veículos automotores”, 
questionou. 

Delarue destacou que o Sin-
difisco não abrirá mão da defesa 
de uma Previdência Social Públi-
ca de qualidade e para todos os 
brasileiros. “Sabemos que a Pre-
vidência é um importante fator 
de distribuição de renda, inclusão 

social e cidadania. Por isso, o Sin-
dicato continuará levantando a 
discussão em fóruns e seminários 
sobre o tema”, afirmou.

Presenças

A atuação do Sindifisco den-
tro do Congresso Nacional foi re-
percutida nos pronunciamentos 
do senador Rodrigo Rollemberg 
(PSB/DF); e dos deputados fede-
rais Paulo Rubem Santiago (PDT/
PE); Arnaldo Faria de Sá (PTB/
SP); Roberto Policarpo (PT/DF); 
Dr. Grillo (PSL/MG); João Dado 
(PDT/SP) e João Campos (PSDB/
GO).

Pelo GDF (Governo do Dis-
trito Federal), estiveram presentes 
o secretário de Transparência e 
Controle do Governo do Distrito 
Federal, que também é Auditor-
-Fiscal, Carlos Higino Ribeiro de 

Alencar; e o administrador de Bra-
sília (DF), Messias de Souza.

Também compareceram à 
cerimônia de posse, representan-
tes de várias entidades sindicais, 
como o secretário geral do Fo-
nacate (Fórum Nacional Perma-
nente das Carreiras Típicas de 
Estado) e presidente da Febrafite 
(Federação Brasileira de Asso-
ciações de Fiscais de Tributos 
Estaduais), Roberto Kupski, que 
representou todas as entidades 
participantes do Fórum. O pre-
sidente da Anesp (Associação 
Nacional dos Especialistas em 
Políticas Públicas e Gestão Go-
vernamental), Trajano Quinhões; 
o presidente da Fenafisco (Fede-
ração Nacional do Fisco), Manoel 
Isidro dos Santos Neto; o presi-
dente do Sinal (Sindicato Nacio-
nal dos Funcionários do Banco 

Central), Sérgio da Luz Belsito; 
o presidente do Unafisco Asso-
ciação, Paulo Fernandes Bouças; 
a vice-presidente do Sindilegis 
(Sindicato dos Servidores do Po-
der Legislativo Federal e do Tribu-
nal de Contas da União) Lucieni 
Pereira; Clovis Scherer do Dieese 
(Departamento Intersindical de 
Estatística e Estudos Socioeco-
nômicos); o presidente da Unafe 
(União dos Advogados Públicos 
Federais do Brasil), Luís Palácios; 
o presidente da Anfip (Associação 
Nacional dos Auditores-Fiscais da 
Receita Federal do Brasil), Álvaro 
Sólon de França; a presidente do 
Sinait (Sindicato Nacional dos Au-
ditores-Fiscais do Trabalho), Ro-
sângela Rassy; e o presidente do 
Mosap (Movimento dos Servido-
res Aposentados e Pensionistas), 
Edison Guilherme Haubert.

“Foi através de um es-
tudo do Sindifisco que 
fiquei convencido de que 
a carga tributária no Bra-
sil não é alta, mas mal 
distribuída” 
José Lopez Feijóo 
Assessor Especial da Secretaria 
Geral da Presidência da República

“Esse é um momento 
de alegria e respon-
sabilidade para essa 
Diretoria que repre-
senta uma carreira 
importante dentro da 
Receita”.
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Auditora-Fiscal Zayda Bastos Manatta, 
secretária-adjunta da RFB.
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Tributação diferenciada da Cofins para instituições financeiras em 

análise no STF
10.684/03 e a conseguinte ma-
nutenção da alíquota anterior 
(3%). A medida liminar foi inde-
ferida e a segurança denegada, 
razão pela qual foi interposta 
Apelação dirigida ao Tribunal 
Regional Federal da 1ª Região, 
que negou provimento ao apelo.

A empresa interpôs então 
recurso extraordinário, argumen-
tando que a Lei em questão está 
maculada por inconstituciona-
lidade formal devido à ofensa 
direta ao art. 246 da Constitui-
ção Federal e que a tributação 
diferenciada fere os princípios 
constitucionais da isonomia e da 
capacidade contributiva.

Sustenta a recorrente que 
a referida inconstitucionalida-
de decorre do fato de que a EC 
(Emenda Constitucional) 20/98 
incluiu o § 9º, no art. 195, da 
Carta Magna e, por tal razão, a 
MP (Medida Provisória) 107/03 
não poderia ser adotada para 
normatizar o referido parágrafo. 
Isto porque MP são proibidas de 
regulamentar “artigo da Consti-

tuição cuja redação tenha sido 
alterada por meio de emenda 
promulgada entre 1º de janeiro 
de 1995” até a data de promul-
gação da EC 32/2001, inclusive, 
por força da previsão do art. 246 
da Constituição Federal.

Assim, tanto a MP 107/03 
quanto a Lei n. 10.684/03 se-
riam inconstitucionais, pois a MP 
violaria o art. 246 da Constitui-
ção Federal e a referida Lei esta-
ria viciada por emanar da MP e 
nem mesmo o processo legislati-
vo de conversão, embora consti-
tucional e regular, seria suficiente 
para sanar o referido vício. 

A recorrente também susci-
ta, em síntese, que a “sobrecar-
ga” tributária sobre aqueles que 
possuem maior capacidade con-
tributiva é injusta, uma vez que 
tal prática institui tratamento di-
ferenciado em razão da ativida-
de econômica exercida, violan-
do o art. 150, II, da Constituição 
Federal. O simples fato de exer-
cer atividade do ramo financeiro 
não significa, em conformidade 
com a lógica da recorrente, que 
a base de incidência da Cofins 

(faturamento do mês) represente 
a verdadeira capacidade contri-
butiva. Nesta lógica, a recorrente 
afirma que a contribuição apta a 
aferir a capacidade contributiva 
é a incidente sobre o lucro e con-
clui que a majoração da alíquota 
com base na distinção de ativi-
dade econômica desempenhada 
viola o Princípio da Isonomia.

Com base no Princípio da 
Equidade na Forma de Partici-
pação no Custeio da Seguridade 
Social, a recorrente afirma que 
as empresas tributadas com alí-
quotas maiores da Cofins não 
são destinatárias ou usufrutu-
árias diferenciadas dos benefí-
cios decorrentes da exação, não 
havendo, portanto, justificativa 
para tratamento distinto. 

Entretanto, destaca-se que a 
MP não regulamentou nenhum 
artigo da Constituição Federal e 
muito menos majorou alíquota 
de qualquer tributo. A lei conver-
teu o texto da Medida Provisória 
(art. 25) e também regulamen-
tou outros aspectos da legislação 
tributária. Ou seja, o texto legis-
lativo ordinário foi o responsável 
pela majoração e não o texto de 
conversão.

Ademais, o tratamento 
igualitário conferido aos con-
tribuintes que se encontram na 
mesmo situação não fere a iso-
nomia, pois é justamente a di-
ferenciação entre a capacidade 
contributiva dos desiguais que 
permite a concretização da iso-
nomia e uma arrecadação justa.

Sendo assim, resta apenas 
aguardar o posicionamento a ser 
adotado pela Suprema Corte, 
lembrando que a cobrança da 
Cofins à alíquota de 4% perma-
necerá válida até o julgamento 
final do RE.

O ministro José Antônio 
Dias Toffoli reconheceu 
que a majoração da alí-

quota da Cofins (Contribuição 
para o Financiamento da Segu-
ridade Social) para as empresas 
financeiras “apresenta densida-
de constitucional e extrapola os 
interesses subjetivos das partes” 
e, em função disso, submeteu o 
caso ao Plenário Virtual do STF 
(Supremo Tribunal Federal), que 
conheceu a existência de reper-
cussão geral da matéria.

Debatida no RE (Recurso 
Extraordinário) 656.089, a ma-
joração da alíquota de 3% para 
4% da Cofins de instituições fi-
nanceiras lato sensu é assunto 
polêmico e de relevante impor-
tância para o futuro da Seguri-
dade Social. 

A celeuma se iniciou em 
2003, com a impetração de 
MS (Mandado de Segurança 
Preventivo), com pedido de li-
minar, contra ato de delegado 
Regional da Receita Federal do 
Brasil em Belo Horizonte (MG). 
O intuito do MS foi o afastamen-
to de cobrança da contribuição 
à alíquota de 4% prevista na Lei 
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Homenagem do Sindifisco 

destaca aposentadas 
Durante todo o mês 

de março, em virtu-
de da comemoração 

do Dia Internacional da Mu-
lher, o Sindifisco Nacional 
publicou histórias de dez 

Dalila Mara

A liderança sempre foi o forte 
da Auditora-Fiscal aposentada Dalila 
Mara Oliveira, de Juiz de Fora (MG), 
na 6ª RF (Região Fiscal). 

Hoje secretária geral da DS (De-
legacia Sindical) Juiz de Fora, ela in-
gressou na RFB (Receita Federal do 
Brasil) em 1987 influenciada pela au-
tonomia conferida ao cargo. 

Em sua trajetória no órgão, nada 
a impedia de realizar com excelência 
e dedicação o seu trabalho. Prova dis-
so é que, a dois dias do nascimento 
de sua segunda filha, dirigiu cerca de 
500 quilômetros da cidade onde esta-
va lotada até Juiz de Fora, para então 
dar à luz.  

Sua atitude e a das outras mu-
lheres homenageadas pelo Sindifisco 
Nacional durante o mês de março 
é uma amostra inequívoca de que 
a mulher está pronta para derrubar 
qualquer conceito machista e con-
quistar mais espaços, direitos e reco-
nhecimento social. 

Maria da Glória 

Ao longo dos 70 anos, o vigor e 
a lucidez de Maria da Glória Ferreira 
sempre lhe conferiram a dedicação ne-
cessária a tudo que se propôs a fazer.

Em 1968, foi nomeada para um 
cargo na Previdência Social, mas nun-
ca deixou de prestar outros concursos 
públicos. Então, foi chamada para a 
RFB e se tornou Auditora-Fiscal, cargo 
que ocupou até se aposentar.

Sua primeira lotação foi Manaus 
(AM) onde, no impedimento respon-
dia pela unidade na ausência da che-
fia. Logo em seguida, foi para Vitória 
da Conquista (BA). Lá dedicou anos a 
um trabalho intenso. O estresse prova-
velmente contribui para uma angina, 
em 1996, e um infarto 15 anos depois.

Maria da Glória ainda foi repre-
sentante sindical, do então Unafisco 
Sindical, em Vitória da Conquista. 
Mas, a angina e o infarto fizeram a 
baiana desacelerar. Inglês, teologia, 
pintura e viagens trouxeram mais qua-
lidade de vida à Auditora. 

Joaquina Maria 

Em 1981, quando entrou na 
RFB (Receita Federal do Brasil) e 
mudou-se para Recife (PE), Joaqui-
na mal sabia que faria história na 
Receita, com sua colaboração na 
reestruturação da legislação adua-
neira, uma área reconhecidamente 
problemática. 

Seu trabalho pela atualização 
das normas aduaneiras contribuiu 
para a criação de um arcabouço ju-
rídico moderno e importante para o 
setor.

Em 1990, ainda em Pernambu-
co, se tornou a primeira mulher ins-
petora. Hoje, já tem tempo para se 
aposentar, mas continua se dedican-
do à RFB. Concluiu recentemente 
um Mestrado em Comércio Exterior, 
na UFPE (Universidade Federal de 
Pernambuco), e atua na Divisão de 
Administração Aduaneira. 

Além do trabalho, faz curso de 
italiano, aulas de pilates e viagens em 
família.

Auditoras-Fiscais, cada uma 
em representação a uma RF 
(Região Fiscal). A iniciativa 
partiu das diretorias de Po-
líticas Sociais e Assuntos Es-
peciais e de Comunicação e 

teve como objetivo homena-
gear todas as mulheres que 
atuam ou atuaram em ativi-
dades estratégicas na Admi-
nistração. Entre elas, estão 
duas Auditoras aposentadas 

e uma que, embora já tenha 
dedicado tempo suficiente 
para reclamar a aposentado-
ria, decidiu doar mais alguns 
anos ao serviço público. 
Acompanhe as histórias:
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Apesar de trabalho intenso da Classe, Governo consegue aprovar

Previdência Complementar do setor público

do PL no Plenário.
Além do trabalho parla-

mentar, a DEN (Diretoria Exe-
cutiva Nacional) investiu em 
outras atividades. Ainda em 
abril de 2011, a entidade par-
ticipou de reuniões com os de-
putados membros da CTASP 
(Comissão de Trabalho, de Ad-
ministração e Serviço Público), 
tendo posicionado a opinião 
dos Auditores-Fiscais a respeito 
do assunto e contribuído para o 
debate com os parlamentares.

O Sindicato foi ainda o 
signatário de uma moção cole-
tiva com diversas entidades que 
apontava as impropriedades do 
PL e pedia audiências públi-
cas para aprofundar o debate. 
A pressão deu resultado, e os 
deputados membros da CTASP 
decidiram promover as audiên-
cias públicas e um seminário 
nacional sobre o assunto.

No evento, a argumenta-
ção do presidente do Sindifisco, 
Pedro Delarue, e de represen-
tantes de outras entidades sin-
dicais influenciou a decisão do 

gresso Nacional. No entanto, o 
Sindifisco Nacional vai continu-
ar lutando contra o texto e, em 
breve, questionará a proposta no 
STF (Supremo Tribunal Federal). 

Desde o início da tramitação 
do PL (Projeto de Lei) 1992/07, 
que no Senado se transformou 
em PLC (Projeto de Lei da Câ-
mara) 2/12, o Sindifisco Nacio-
nal não poupou esforços na luta 
pela derrubada da matéria con-
siderada extremamente danosa 
para o serviço público e para a 
sociedade. Embora o resultado 
não tenha sido o desejado, o 
empenho do Sindicato, por meio 
da Diretoria de Assuntos Parla-

Nota Técnica 22

Para subsidiar o trabalho parlamentar, a Diretoria de Estudos Técnicos do Sindifisco Nacional publi-
cou, em junho, a NT (Nota Técnica) 22, intitulada Previdência Complementar do Servidor Público: 
Análise do Projeto de Lei nº 1.992/2007. Em 27 páginas, o material expõe diversas das imprecisões 
contidas na matéria e as concentra em 12 eixos principais considerados pela entidade mais nocivos 
aos servidores. Confira a íntegra da nota no site do Sindicato em www.sindifisconacional.org.br

mentares e de um extenso grupo 
de Auditores-Fiscais que percor-
reram os corredores do Congres-
so Nacional, resultou em impor-
tantes mudanças no texto do PL 
1992, o que deve ser motivo de 
orgulho para a Classe. 

Câmara 

De gabinete em gabine-
te, nos corredores e no Salão 
Verde, os Auditores-Fiscais 
procuraram sensibilizar os par-
lamentares sobre os prejuízos 
provocados pela aprovação da 
matéria. As visitas foram inicia-
das em abril do ano passado e 
seguiram até o dia da votação 

Diretores do Sindifisco Nacional acompanham Audiência sobre PL 1992/07 na Câmara

O Governo utilizou todo o 
apoio que tem no Con-
gresso Nacional e apro-

vou no Legislativo a criação da 
Previdência Complementar para 
os trabalhadores do setor públi-
co, menos de um mês após o 
início das atividades legislativas 
de 2012. Em votação simbólica, 
sem voto contrário, os senadores 
aprovaram o texto apenas com 
uma emenda de redação.

 Apesar de todo o esforço, 
o Sindicato conseguiu somente-
alterações que reduzem os da-
nos contidos na proposta, mas 
não obteve sucesso na tentativa 
de derrubar a matéria no Con-
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Apesar de trabalho intenso da Classe, Governo consegue aprovar

Previdência Complementar do setor público
então relator da proposta, de-
putado Sílvio Costa (PTB/PE), 
e conseguiu adiar a votação do 
projeto na Comissão.

Em junho, a DEN lançou a 
NT (Nota Técnica) 22 em que 
destacava os problemas conti-
dos na proposta de forma téc-
nica. O material foi utilizado 
durante o trabalho parlamentar 
que se seguiu. 

Meses depois, em dezem-
bro, Pedro Delarue, subiu na 
tribuna do Plenário da Câmara 
dos Deputados para defender 
a rejeição da matéria. A parti-
cipação ocorreu durante a Co-
missão Geral para debater o 
assunto. Na ocasião, o sindica-
lista explicou o equívoco em se 
comparar regimes tão distintos 
quanto os criados para servido-
res e trabalhadores da iniciativa 
privada. Delarue também falou 
da dificuldade em manter a 
qualificação no serviço público 
sem o atrativo de uma aposen-
tadoria integral.

Senado

No Senado, a estratégia de 
visitas aos gabinetes se repetiu. 
Praticamente, os 81 senadores 
foram visitados e receberam o 
material elucidativo produzido 
pelo Sindifisco. Aliada a essa 
estratégia, o presidente do Sin-
difisco participou de uma au-
diência pública conjunta das 
comissões de Assuntos Sociais 
(CAS) e de Direitos Humanos 
(CDH). Os argumentos apre-
sentados por Delarue repercu-
tiram tanto nos meios de co-
municação do Senado como 
no G1 (globo.com), no Portal 
Terra, no Correio Braziliense, O 
Dia Online, O Povo Online, site 
Lei dos Homens, CenárioMT, 
Tudorondonia, Portal Nacional 
de Seguros.

Esforço Conjunto 

•	 Além dos filiados participarem do trabalho de convencimento aos parlamentares na 
Câmara dos Deputados, o Sindifisco os conclamou a reforçarem o coro pela rejeição 
da matéria sem seus estados. Munidos de materiais elaborados pelo Sindicato, os Audi-
tores-Fiscais puderam contatar os deputados em suas bases e utilizaram ainda as redes 
sociais Twitter e Facebook.

•	 O assunto foi levado às bases sindicais ao longo do ano quando da realização do pro-
jeto DEN nos Estados e foi destaque em diversas reuniões entre representantes de en-
tidades que compõem o Fonacate (Fórum Nacional Permanente de Carreiras Típicas 
de Estado), do qual Pedro Delarue também é presidente. Na oportunidade, o grupo 
esteve ao longo do ano com representantes do Governo para tratar do assunto, como 
o assessor especial do ministro da Secretaria Geral da Presidência, José Lopez Feijóo, o 
vice-presidente do TCU (Tribunal de Contas da União), ministro Augusto Nardes, além 
de líderes partidários.

•	 O Sindicato e outras entidades articularam ainda, durante reuniões com o Governo 
sobre a pauta geral da Campanha Salarial dos servidores públicos federais, a realização 
de oficinas sobre o PL (Projeto de Lei) 1992/07, o que ocorreu em junho. Um reforço 
pela rejeição da matéria também foi feito durante um seminário ocorrido em agosto, 
em Brasília, contando, inclusive com a participação do então relator, deputado federal 
Sílvio Costa (PTB/PE). 

•	 A discussão sobre o PL foi o foco do seminário “O Estado e a Previdência Comple-
mentar - O Futuro do Serviço Público”, ocorrido em setembro, do qual participou da 
abertura o presidente do Sindifisco Nacional, Pedro Delarue. 
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Pedro Delarue participa de Comissão Geral sobre PL 1992/07 
(acima) e critica Previdência Complementar na CTASP (ao lado)
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Demac incrementam arrecadação e aumentam a

percepção de risco

neira foca os rendimentos de-
clarados por contribuintes de 
grande patrimônio. O trabalho 
das três delegacias é voltado 
para o combate à sonegação 
daqueles que utilizam planeja-
mento tributário abusivo para 
driblar o fisco e sonegar os tri-
butos devidos.  

São Paulo

A iniciativa, conforme pla-
nejamento da Receita Federal 
e empenho dos Auditores-
-Fiscais lotados nas unidades, 
apresenta números impor-
tantes. A Demac/SP encerrou 
2011 com um credito tributá-
rio lançado em fiscalizações 
de R$ 12 bilhões, em grande 
parte devido às fiscalizações 
sobre planejamento tributário. 
A média foi de R$ 49 milhões 
lançados por ação fiscal, ou 
R$ 222 milhões por Auditor-
-Fiscal lotado na Fiscalização. 

O foco da Demac/SP são 
os contribuintes diferencia-
dos da 8ª Região Fiscal – que 
abrange todo o estado de São 
Paulo - embora possa ser di-
recionado também para a fis-
calização de contribuintes de 
outras Regiões Fiscais nos as-
suntos da especialização da 
Delegacia ou, aimda, àqueles, 
pessoa jurídica ou física, do 
mesmo grupo econômico de 
contribuintes sob acompanha-
mento da Delegacia. Dos 5.322 
contribuintes diferenciados da 
8ª Região, cerca de 4.700 são 
monitorados pela Demac.

As pessoas jurídicas subme-
tidas ao acompanhamento dife-
renciado são definidas nacio-
nalmente a partir de parâmetros 
estabelecidos em portaria do 
secretário da Receita Federal.  

A Delegacia foi instala-
da há um ano e oitos meses. 
A delegada Mônica Sionara 

Em 2010, a RFB (Receita 
Federal do Brasil) criou 
uma nova estratégia 

para fechar o cerco ao deno-
minado “triangulo da rique-
za” no país com a criação das 
Demac (Delegacias Especial 
de Maiores contribuintes) no 
do Rio de Janeiro, São Pau-
lo e Belo Horizonte. O traba-
lho das unidades decolou em 
2011. Os resultados podem 
ser vistos agora de duas for-
mas - em números e no au-
mento da percepção de risco 
no universo dos contribuintes 
mais ricos da federação. Uma 
coisa é certa, o trabalho con-
tribuiu para o resultado da 
arrecadação, que fechou o 
ano de 2011 com R$ 969,907 
bilhões.

As duas primeiras de-
legacias estão responsáveis 
pela fiscalização de grandes 
empresas. Já a delegacia mi-

Auditor-Fiscal Guilherme Otávio: trabalho da Demac/RJ aumentou a 
percepção de risco para os empresarios 
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A Auditora-Fiscal Mônica Sionara está a frente da Demac/SP 
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Demac incrementam arrecadação e aumentam a

percepção de risco
Calijui, responsável pela uni-
dade, avalia que a equipe está 
em processo de aprendizagem 
e há melhorias a serem feitas, 
mas comemora os resultados. 
“Entendemos que o resulta-
do tem contribuído para a 
arrecadação, tanto pelo valor 
autuado quanto no aumento 
da percepção de risco, não 
apenas por parte dos contri-
buintes autuados, mas pelos 
contribuintes em geral, que 
compreenderam que a RFB 
está acompanhando os plane-
jamentos tributários e as ope-
rações no exterior”, afirma.

Entre as irregularidades 
mais comuns nas empresas fis-
calizadas pela Demac/SP es-
tão a omissão de rendimentos 
de controladas ou coligadas 
no exterior (“tributação em 
bases universais”); a importa-
ção de produtos de coligadas 
no exterior com preços super-
faturados (“preços de trans-
ferência”); as operações com 
debêntures (lançamentos de 
debêntures cujos compradores 
são os próprios sócios, com 
dedução indevida dos juros 
desses títulos); a omissão de 
ganhos de capital em aliena-
ções de empresas; os casos de 
planejamento tributário envol-
vendo aquisição de outra com-
panhia por valor artificialmen-
te superior ao seu valor real, 
com posterior amortização 
indevida do ágio; a incorpora-
ção às avessas (uma empresa 
com prejuízo incorpora uma 
lucrativa); a larga distribuição 
de dividendos por empresas 
descapitalizadas; entre muitos 
outros casos. 

Rio de Janeiro

A Demac carioca foi inau-
gurada em 12 de novembro de 
2010. A delegacia fechou o ano 
de 2011 com a constituição de 
crédito tributário no valor total 
de R$ 8,7 bilhões, sendo con-
cluídos 146 procedimentos em 
empresas sujeitas ao acompa-
nhamento diferenciado e 43 
em demais pessoas jurídicas. 
A Indústria foi o setor em que 
houve o maior número de in-
frações com R$ 3,6 bilhões 
em lançamentos. Em seguida, 
Prestação de Serviços em Ge-
ral com R$ 1,74 bilhões e o 
Comércio com R$ 1,70 bilhões.

À frente da delegacia flu-
minense está o Auditor-Fiscal 
Guilherme Otávio, que acredi-
ta que o trabalho tem feito os 
empresários dormirem e acor-
darem com a percepção de ris-
co sempre em mente. “A título 
de exemplo cito dois casos. O 
primeiro do setor da mineração 
em que uma empresa, após 
perder um recurso no Tribunal, 
recolheu valor superior a R$5 
bi. Outro destaque é do setor 
de holding. Também prove-
niente do acompanhamento de 
processos relevantes e de ação 
coordenada com a Procurado-
ria da Fazenda Nacional resul-
tou no recolhimento atípico de 
depósitos judiciais de cerca de 
R$ 1 bi”, conta Otávio. 

O cerco aos grandes con-
tribuintes deve ser ainda maior 
para o ano de 2012. Entre as 
metas da Demac/Rio estão a 
intensificação dos trabalhos e 
a atuação ainda mais próxima 
dos fatos geradores. 

Demac/BH – Rigor 
na fiscalização das 
Grandes Fortunas 

A Demac/Belo Horizonte é 
a primeira do país especializada 
na fiscalização de grandes con-
tribuintes pessoas físicas e está 
alinhada ao mesmo propósito 
que direcionou a criação das 
delegacias especializadas em 
grandes contribuintes pessoas 
jurídicas em funcionamento em 
São Paulo e no Rio de Janeiro. 
Efetivamente, as atividades tiveram início em 21 de fevereiro de 2011.

A partir daí, foram feitas as nomeações dos servidores que 
comporiam a nova Delegacia. Por isso, a Dipac (Divisão de Proga-
mação, Avaliação e Controle da Atividade Fiscal), responsável pela 
seleção dos contribuintes, começou a trabalhar somente depois de 
março, tendo a obrigação de definir as pessoas físicas que seriam 
fiscalizadas em 2011 e 2012. 

Os primeiros dossiês para o trabalho do ano de 2011 come-
çaram a ficar disponíveis a partir de abril, mesmo assim, foram 
abertas 130 fiscalizaçõess, a partir de um universo de pouco mais 
de 5 mil pessoas físicas definidas de acordo com critério estabele-
cidos pela Coordenação dos Maiores Contribuintes. “Pesquisamos 
as inconsistências na apuração dos resultados de renda variável, na 
apuração do ganho de capital, com ênfase nas alienações societá-
rias, na apuração de despesas em livro caixa, nas movimentações 
financeiras incompatíveis e outras irregularidades”, explicsa o dele-
gado Eugênio Cota.  

A expectativa é que a fiscalização para pessoas físicas também 
fique mais acirrada em 2012. No primeiro ano, ainda não com-
pletado pela Demac/BH, foi feito todo trabalho de estruturação e 
implementação da delegacia, seja no aspecto de instalações físicas 
como de formação de equipe e treinamento de pessoal. “Apesar 
das restrições orçamentárias, foi dada ênfase na capacitação dos 
servidores. Os primeiros resultados importantes já estão sendo al-
cançados pela fiscalização e isso deve ser mais nítido em 2012”, 
disse Cota. 

Eugênio Cota avalia ainda que, a partir da experiência adqui-
rida nos trabalhos de seleção, os parâmetros para a formação da 
lista das pessoas físicas de interesse da Demac será aperfeiçoada 
e que, portanto, a seleção também será mais eficaz. “Do lado da 
fiscalização, 2012 será o primeiro ano de pleno funcionamento da 
Demac/BH”, completa. 

A Demac mineira conta com o trabalho especializado de 30 
Auditores-Fiscais e mais 20 em trabalho remoto em outras regiões 
do país. O serviço está a todo vapor. Este ano, além de novas autu-
ações, a equipe finalizará 120 fiscalizações iniciada no ano passado. 
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Carreiras Típicas
“O papel das carreiras de Estado na promoção do desenvolvimen-

to do Brasil e no combate à corrupção” é o tema da 3ª Conferência Na-
cional das Carreiras Típicas de Estado, dias 15 e 16 de maio, no Centro 
de Convenções Ulysses Guimarães, em Brasília(DF). A Conferência 
vai tratar da importância da meritocracia para o desenvolvimento, os 
limites da indicação política no Estado brasileiro, fiscalização e garantia 
da integridade ética das carreiras de Estado, entre outros temas.

DEN nas bases
A DEN (Diretoria Executiva Nacional) iniciou um calendário de vi-

sitas a fim de mobilizar e discutir estratégias para a Campanha Salarial 
nas bases. No dia 23 de março, o presidente do Sindicato, Pedro De-
larue, e o diretor de Defesa Profissional, Dagoberto Lemos, estiveram 
em Santos (SP). No dia 28, o segundo vice-presidente Sérgio Aurélio 
e Gelson Myskovsky estiveram em Foz do Iguaçu (PR), e o secretário-
-geral Ayrton Eduardo conversava com a Classe em Manaus (AM).

Jogo Duro
O secretário de Relações 

do Trabalho no Serviço Público 
do Ministério do Planejamento, 
Sérgio Mendonça, alertou inte-
grantes das Carreiras Típicas de 
Estado que não há recursos para 
reajustes neste ano. A ideia do 
Governo é apresentar propostas 
com impactos financeiros para 
o final do primeiro semestre de 
2013 e 2014. Apesar disso, o se-
cretário concordou em negociar o 
reajuste de outros benefícios, em 
quatro mesas setoriais. A dos Au-
ditores será dia 12 de abril.

Jurídico Atuante
A Diretoria de Assuntos Jurídicos comunica aos filiados oriundos da 

Previdência, domiciliados no estado de São Paulo e inscritos no proces-
so do Sinsprev (Sindicato dos Trabalhadores em Saúde e Previdência no 
Estado de São Paulo), que a Justiça do Trabalho da 2ª Região proferiu 
decisão afastando a extinção do processo sem julgamento do mérito e 
eximindo os exequentes do pagamento das custas processuais.

Mobilização
Os Auditores-Fiscais se 

mobilizaram em conjunto com 
diversas categorias de servido-
res federais, no dia 28 de mar-
ço, para reivindicar reposição 
salarial e melhoria das condi-
ções de trabalho. Em diversos 
pontos do país representan-
tes das carreiras promoveram 
atos para chamar a atenção da 
sociedade ao descaso do Go-
verno com os servidores. Em 
Brasília (DF), foi realizada uma 
grande marcha na Esplanada 
dos Ministérios.

Reforma Tributária
A discussão sobre Justiça Fiscal levantada pelo Sindicato tem in-

fluenciado o trabalho do Legislativo e alcançou as propostas de alguns 
parlamentares.  Provas disso são a  PEC 116/11, do senador Lindbergh 
Farias (PT/RJ), que altera a Constituição Federal para permitir que o 
IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores) incida 
sobre embarcações e aeronaves e o PL 3155/12, do deputado Paulo 
Teixeira (PT/SP), sobre taxação de lucros e dividendos distribuídos.

Salarial
Campanha

Fique informado.

www.sindifisconacional .com.br

Acesse e acompanhe
todas as notícias.


