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Editorial

Agosto 2011: mês de turbulências
Apresentamos o jornal
da DS/BH agosto de 2011.
Esta edição traz o resumo
dos principais acontecimentos, visando integrar, ainda
mais, os filiados à DS/BH,
procurando incentivá-los a
engajarem-se na batalha pelas conquistas necessárias.
Iniciamos o mês de agosto com a iminente aprovação da tão anunciada
desoneração da folha de
pagamentos. Recebemos
do governo o “Plano Brasil
Maior”. Uma das medidas
desse plano prevê que a
alíquota patronal do INSS
será reduzida de 20% para
zero até dezembro de 2012,
para os setores de confecções, calçados, móveis e
software. Para compensar
essa desoneração, foi criada
uma contribuição sobre o faturamento (alíquota de 1,5 %

para setores de confecções,
calçados e móveis e 2,5%
para o setor de software).
Conforme opinião de especialistas, essa nova contribuição não é suficiente
para obter a mesma receita
que a previdência tinha com
o sistema anterior. Essa
renúncia previdenciária de
milhões de reais será, então, coberta pelo Tesouro
Nacional e irá gerar mais
desequilíbrio no caixa do
Instituto Nacional do Seguro
Social (INSS), colocando em
risco a Previdência Social,
maior patrimônio dos trabalhadores.
No mês de agosto temos,
em curso, a campanha salarial conjunta. Ainda não recebemos do governo nenhuma resposta concreta em
relação à pauta reivindicatória entregue. Precisamos

da adesão e participação de
toda a nossa categoria nessa luta. O governo mantém
um discurso afinado com
suas lideranças. Considera
difícil conceder reajuste
salarial aos servidores públicos este ano.
Defende cautela, alegando a necessidade de
proteger o país dos efeitos
da crise econômica mundial. A inclusão da Receita
Federal do Brasil no Plano
Estratégico de Fronteiras do
governo federal e a aprovação das PEC 555/06 e 270/08
são outras reivindicações
nossas.
Ainda em agosto, a presidente Dilma Rousseff vetou
o dispositivo da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO)
que garantiria ganhos reais
aos aposentados em 2012, e
também insiste em aprovar,

a toque de caixa, o Projeto
de Lei 1.992/07, que institui
a previdência complementar para os servidores civis
da União.
Ainda neste mês, foi
iniciado o processo eleitoral
no sindicato. Um momento
crucial na nossa historia.
Estão abertas as inscrições
das chapas para a eleição
das Diretorias Executivas
do Sindifisco Nacional e da
DS/BH e respectivos Conselhos Fiscais.
Relebramos que, nos
próximos dias 26, 27 e 28 de
agosto, será realizado o Primeiro Encontro dos Auditores-Fiscais ativos da DS/BH,
no Grande Hotel e Termas
de Araxá. Na programação:
debates, palestras, informações, integração e muita
participação.
Boa leitura!
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As matérias assinadas são de
responsabilidade dos autores e não
refletem, necessariamente,
a posição da diretoria da DS/BH.

Eleições Diretoria Executiva DS/BH e Conselho Fiscal biênio 2012/2013

Auditores aprovam Regulamento Eleitoral da DS/BH
O regulamento para as
eleições da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal
da DS/BH, biênio 2012/2013,
foi aprovado pelos Auditores-Fiscais na Assembleia
Geral realizada na DS/BH
em 14 de julho. Na ocasião
também foi constituída a
Comissão Eleitoral formada
pelos filiados: Ana Maria
Castro Nascimento, Letícia
Firpe Penna, Ilse Ferreira
Silva, Carlos César dos Reis,
Moacir Pinheiro Versiani,
Áurea Benedicta Cintra e

Maria Inês Pereira Dias.
Quanto aos recursos financeiros a serem utilizados
na divulgação das plataformas das chapas no processo
eleitoral, foi deliberado o
valor total de R$ 10 mil reais, para ser dividido entre
as chapas concorrentes e o
custeio de uma postagem
conjunta para os candidatos
ao Conselho Fiscal.
O regulamento eleitoral
aprovado encontra-se disponível no site da DS/BH
– www.dsbh.org.br.

Iniciado o Processo Eleitoral na DS/BH
Estão abertas, desde o
dia 1º de agosto, as inscrições das chapas para a eleição da Diretoria Executiva
da DS/BH e da Diretoria Executiva do Sindifisco Nacional e respectivos Conselhos
Fiscais, biênio 2012/2013.
As inscrições serão encerradas no dia 30 de setembro, conforme edital
publicado no Jornal Hoje em
Dia, em 19 de julho. O prazo
de inscrição das chapas
para a eleição da DEN (Diretoria Executiva Nacional)
e para o Conselho Fiscal do
Sindifisco Nacional é de 1º
a 31 de agosto, conforme
estatuto.
O pedido de inscrição
das chapas concorrentes à
Diretoria Executiva da DS/
BH deverá ser entregue à
CEL (Comissão Eleitoral
Local) na sede do sindicato,
na rua da Bahia, 1.033, 11º
andar, Centro, Belo Horizonte, contendo as informações
completas sobre sua a composição e pode ser assinado
por qualquer um dos seus
integrantes, conforme disposto no parágrafo 1º, do
artigo 4º, do regulamento

eleitoral da DS/BH. A inscrição dos candidatos ao Conselho Fiscal deverá ser feita
individualmente e entregue
à CEL com a assinatura do
candidato.
Encerrado o prazo de
inscrição, a Comissão
Eleitoral divulgará, por
meio eletrônico, as chapas
inscritas para a Diretoria
Executiva da DS/BH e os
candidatos ao Conselho
Fiscal, cabendo a qualquer
filiado propor impugnação
em até dois dias úteis, a
qual será julgada pela CEL
(2º parágrafo do artigo 4º
do regulamento eleitoral).
A comissão terá até o dia
8 de outubro para homologar a inscrição de chapas,
abrindo prazo de três dias
úteis para substituição de
eventuais nomes impugnados.
As eleições para o preenchimento dos cargos da
Diretoria Executiva e do
Conselho Fiscal da DS/BH
ocorrerão nos dias 9 e 10
de novembro. Os votos por
correspondência deverão
ser postados nos dias da
eleição ou em um dos três

dias úteis anteriores ao primeiro dia da eleição, sendo
nulo o voto postado fora
desse prazo.
A apuração dos votos
será realizada a partir das
9 horas do dia 11 de novembro, sexta-feira, na sede da
DS/BH.
A apuração dos votos
por correspondência será a
partir das 9 horas do dia 18
de novembro, terça-feira,

também na DS/BH.
Caberá à Comissão Eleitoral Local divulgar os resultados das eleições até
o dia 25 de novembro de
2011. Consolidado o resultado, a CEL providenciará a
publicação no Diário Oficial
do Estado de Minas Gerais
até o dia 26 de dezembro
de 2011.
A posse dos eleitos será
no dia 2 de janeiro de 2012.

Cronograma do Processo Eleitoral DS/BH 2011
Inscrição de chapas e Conselho Fiscal:
1º de agosto a 30 de setembro
Eleições:
9 e 10 de novembro
Apuração:
11 de novembro
Apuração dos votos por correspondência:
18 de novembro
Divulgação dos resultados:
até o dia 25 de novembro
Publicação no Diário Oficial de Minas Gerais:
26 de dezembro
Posse dos eleitos:
2 de janeiro de 2012
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Campanha Salarial 2011

Paralisação de Advertência dia 24 de agosto
É importante demonstrar que a classe está, de fato, mobilizada e disposta a mostrar sua força
Em junho de 2011 pela
primeira vez as entidades
nacionais representativas
da fiscalização da Receita
Federal e do Trabalho, da
Advocacia Pública Federal,
dos Peritos e Delegados de
Polícia Federal iniciaram
uma negociação salarial
conjunta com apresentação
de proposta ao Ministério do
Planejamento, Orçamento e
Gestão.
No entanto, o descaso e a
falta de resposta do governo
quanto ao atendimento da
pauta salarial da categoria
têm impedido o avanço nas
negociações da campanha

salarial 2011. A reunião de
negociação agendada para
o dia 10 de agosto foi adiada
para o dia 16. No dia 16, o
secretário de Recursos Humanos do Ministério do Planejamento, Duvanier Paiva,
alegando a crise econômica,
novamente não apresentou
nenhuma proposta de reajuste para os servidores. O
secretário afirmou que governo não possui elementos
suficientes para assumir um
compromisso de reajuste a
médio prazo para as carreiras, e descartou, até mesmo,
uma possível recomposição
dos vencimentos pela infla-

ção. A reunião com as entidades agendada para o dia
23 de agosto foi adiada para
o dia 26, quando o secretário
vai dizer se será proposto
algum reajuste às carreiras
integrantes da Mesa de
Negociação.
Diante do exposto, os
Auditores-Fiscais da DS/BH
deliberaram em Assembleia
Nacional ocorrida nos dias
17 e 18 de agosto, por uma
paralisação de advertência
no dia 24 de agosto, com
atividades conjuntas entre
as entidades que integram
a pauta da campanha salarial. A categoria em BH

ainda aprovou a utilização
de recursos do fundo de mobilização para custear a presença de Auditores-Fiscais
em evento promovido pelo
Mosap no dia 31 de agosto,
no Senado Federal, com a
finalidade de pressionar
o plenário da Câmara dos
Deputados para aprovar as
PEC 555 e 270.
No dia da paralisação de
advertência, 24 de agosto, a
DS/BH promoveu um “Café
com informações” conscientizando da necessidade de
adesão e participação de
toda a categoria na Campanha Salarial 2011.

Dia Nacional de Mobilização Conjunta
pelo Direito a um Serviço Público de Qualidade
O Dia Nacional de Mobilização na DS/BH, 28 de
julho, foi marcado pela
participação ativa da
categoria nas atividades
realizadas pela DS/BH
em conjunto com a Anfip-MG (Associação dos
Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil no
estado de Minas Gerais)
e Aafit-MG (Associação
dos Auditores-Fiscais do
Trabalho no estado de
Minas Gerais).
No período da manhã
a classe participou da
Assembleia Nacional
Extraordinária na sede
da DS/BH para deliberar
sobre 28 indicativos que
decorreram, em grande
maioria, de propostas sobre
Aduana, Previdência, Tributos Internos e Campanha
Salarial 2011, oriundas das
plenárias nacionais de maio
e junho.
De acordo com o resultado final, dos 28 indicativos
propostos, 23 foram aprovados, quatro foram rejeitados
e um (indicativo 10) foi considerado não apreciado.
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Reunião e assembleia na sede da DS/BH

Durante a assembleia, a
presidente da DS/BH, Adelaide de Macêdo Matos,
analisou a atual conjuntura
e destacou a importância
do dia de mobilização conjunta para a categoria e
também para as entidades
que integram a campanha
salarial 2011, pela promoção
da unidade entre elas. “É
necessário que a categoria

esteja mobilizada para lutar
por melhores condições de
trabalho e por uma política
salarial coerente com a função social da classe”, disse
a presidente.
O presidente da AnfipMG, Afonso Ligório Faria,
enfatizou que os AuditoresFiscais vivem um momento
histórico de união com as
demais carreiras típicas do

estado brasileiro. Para
Afonso Faria, a manifestação em Belo Horizonte
foi bastante positiva,
pois contou com o entusiasmo e disposição da
classe para lutar pela
construção de um país
melhor.
Na análise do presidente da Aafit-MG,
Luiz Carlos Ferreira de
Melo, esse movimento é
apenas o início da mobilização da categoria. Ele
aconselhou a classe a
permanecer em unidade,
para lutar por melhores
condições de trabalho,
pela adoção de uma política salarial por vistas
à reposição das perdas e
pela realização de concurso
público para contratação de
novos profissionais.
Após o encerramento
da assembleia, a categoria
prosseguiu com as demais
atividades do Dia Nacional
de Mobilização.
Todas as propostas apreciadas estão disponíveis no
site da DS/BH – www.dsbh.
org.br

Entrega de manifestos aos dirigentes da Receita Federal
do Brasil e do Ministério Público do Trabalho
Após a realização da
Assembleia, cerca de 20
Auditores-Fiscais se dirigiram à Superintendência da
Receita Federal do Brasil
da 6ª Região Fiscal para
entregar à superintendente
adjunto, Maria Letícia Rocha Pimenta, os manifestos
aprovados pela classe: um
com informações sobre o Dia
Nacional de Mobilização e
outro demonstrando a insa-

tisfação dos AuditoresFiscais com a ausência
da Receita Federal do
Brasil do Plano Estratégico de Fronteiras, lançado pela presidente da
República Dilma Roussef
em 8 de junho.
Em relação ao Plano
Estratégico de Fronteiras, a superintendente
adjunto informou que o
secretário da RFB, Carlos

Alberto Barreto, já está trabalhando para que o órgão

Também foram
entregues manifestos ao assistente
da IRF-BHE, José
B atis ta R o ld ã o ,
e ao superintendente Regional do
Trabalho, Alysson
Paixão de Oliveira Alves. Todos os
dirigentes manifestaram apoio ao
movimento e às reivindicações da categoria, assumindo
o compromisso de
encaminhar os documentos aos seus
superiores.

Os Auditores-Fiscais entregaram os manifestos ao
delegado adjunto da DRF-BH, Fernando Otávio Assunção
Baracho.

Propostas da Plenária
rejeitadas em 28 de julho
n A alteração da estrutura da Receita Federal com
o objetivo de contemplar na Administração Central,
Superintendências e Delegacias setor específico de
controle, programação e execução das contribuições
previdenciárias, vinculadas a uma Subsecretaria
específica na Direção Geral a ser criada.
n Que o Sindifisco Nacional encampe e defenda a
luta para alteração do Código Tributário Nacional no
que tange à prescrição e à decadência das contribuições para a seguridade social de 5 (cinco) para
10 (dez) anos.
n A abertura imediata de concurso para AuditoresFiscais da Receita Federal do Brasil com alocação
de 50% a mais para fiscalização de contribuições
previdenciárias.
n Exigir da administração da RFB que também aloque auditores oriundos da antiga SRF nos serviços
de fiscalização previdenciária.

possa estar inserido nesse
plano.

Comissão Especial
da PEC 443/09
é instalada na Câmara
Foi instalada no dia 17 de
agosto a Comissão Especial
que vai analisar a PEC (Proposta de Emenda à Constituição) 443/2009, que prevê
a fixação dos subsídios das
carreiras da Advocacia-Geral
da União e das Procuradorias
dos Estados e do Distrito
Federal em 90,25% do subsídio mensal fixado para os
ministros do STF (Supremo
Tribunal Federal).
Os deputados José Mentor (PT/SP) e Mauro Benevides (PMDB/CE) foram escolhidos, respectivamente,
como presidente e relator da
Comissão. O diretor de Assuntos Parlamentares e vice-

presidente da DS/BH, João
Santos, acompanhou a instalação da Comissão Especial
e tem a percepção de que o
grupo quer votar a matéria
o mais rápido possível. João
Santos acrescentou que está
entrando em contato com as
Delegacias Sindicais para que
o trabalho de convencimento
com os deputados para inclusão dos Auditores-Fiscais na
PEC seja feito nas bases, isto
é, nos estados representados
pelo parlamentar.
Ele conclama a todos os
Auditores-Fiscais a intensificarem a mobilização pela
inclusão da classe nessa
proposta.
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Primeiro Encontro de Pensionistas da DS/BH
Realizado na sede do sindicato no dia 1º de agosto, o Primeiro Encontro de Pensionistas da DS/BH
trouxe informações e esclarecimentos sobre questões de interesse da classe.
A presidente da DS/BH, Adelaide de Macêdo Matos, iniciou o encontro dando boas vindas aos participantes
e agradecendo às pensionistas por terem atendido ao convite da DS/BH.
As diretoras de Aposentadorias e Pensões do Sindifisco
Nacional, Clotilde Guimarães e Bernadete Donadon Faria,
apresentaram o painel “Explanação sobre a unificação das
entidades sindicais”. As diretoras também apresentaram os
projetos do Sindifisco Nacional, DEN nos Estados, Projeto
Pesquisar, Fronteira em Foco, Jurídico Atuante, além de
projetos sociais como Campanha Tributo Legal e Educação
Fiscal, dentre outros.
O vice-presidente da DS/BH e diretor de Assuntos Parlamentares do Sindifisco Nacional, João Santos, discorreu
sobre as PEC 555 e 270. Com relação à PEC 270, o diretor
ressaltou que a matéria possui grandes chances de ser
brevemente incluída na pauta de votação do plenário da
Câmara e também de ser aprovada pelos parlamentares.
Os representantes do Departamento Jurídico da DS/
BH e do Sindifisco Nacional Ana Maria dos Reis (diretora
de Assuntos Jurídicos da DS/BH), Luiz Henrique Behrens
Franca (diretor adjunto de Assuntos Jurídicos do Sindifisco
Nacional e secretário geral da DS/BH) e Priscilla Baccile
(gerente do Departamento Jurídico do Sindifisco Nacional),
explicaram o funcionamento do Jurídico da DS/BH e do Sindifisco Nacional e esclareceram as dúvidas das pensionistas
e demais presentes sobre as ações judiciais em andamento.
Segundo Priscilla Baccile, no prazo de aproximadamente 15
dias os filiados receberão em casa uma carta do Sindifisco
Nacional solicitando autorização para cálculo do processo
que encontra-se em fase de execução, referente à ação dos
3,17% dos filiados da ex-Fenafisp e do ex-Sindifisp-MG. O
valor do cálculo é de R$ 59,90 a ser descontado no contracheque dos filiados incluídos nessa ação.

Luiz Henrique Behrens Franca

João Santos

Depoimentos:
Aloísia Maria da Cunha

“Considerei a iniciativa do sindicato
muito boa e necessária para que nós
pensionistas pudéssemos compreender
melhor os nossos direitos e deveres. As
informações obtidas no encontro foram
muito ricas e proveitosas.”
Rina Ibirajara de Alencar Laboissiere

Priscilla Baccile

Ana Maria dos Reis

O último painel da tarde foi apresentado pelo advogado
do Sindifisco Nacional, Laerço Bezerra, que trouxe esclarecimentos sobre o recebimento da pensão especial prevista na
Lei nº 6.782/80 com a pensão previdenciária prevista na Lei
nº 3.373/58 e também explicou a fórmula para o cálculo das
pensões antes e após a edição da Emenda Constitucional 41
de 31 de dezembro de 2003.
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“Tive uma surpresa muito grande com
a atuação da Diretoria da DS/BH. Fiquei
muito entusiasmada com a maneira como
o evento foi organizado e também com
a presença dos representantes de Brasília, que nos informaram sobre várias
questões de nosso interesse. Parabenizo a diretoria do
sindicato e espero que a partir deste evento, outras
pensionistas também venham a participar mais das
atividades do sindicato. Sinto que nós, pensionistas,
viveremos uma nova fase na DS/BH.”

Inauguração Galeria dos Ex-presidentes
do Unafisco Sindical DS/BH e do Sindifisp-MG
e homenagem aos aniversariantes
No dia 1º de agosto foi inaugurada a galeria dos expresidentes do Unafisco Sindical DS/BH e do Sindifisp-MG,
pela presidente da DS/BH, Adelaide de Macêdo Matos.
Estiveram presentes no evento os ex-presidentes Arnaldo
Henriques do Amaral, Atalina Rodrigues Alves, Juliana de
Araújo Mart Alves, Solange Guimarães Garófalo Araújo,
Luiz Sérgio Fonseca Soares, Maria do Céu Moutinho da
Costa, Marta Clelia e Silva Vieira e Rosa Maria Bicalho.

Adelaide Matos inaugura galeria dos ex-presidentes na DS/BH
Arnaldo Henriques
do Amaral

Atalina Rodrigues
Alves

Juliana de Araújo
Mart Alves

Ex-presidentes
na
inauguração
Solange Guimarães
Garófalo Araújo

Maria do Céu
Moutinho da Costa

Luiz Sérgio Fonseca
Soares

Marta Clelia
e Silva Vieira

Rosa Maria
Bicalho

Os aniversariantes de 90 anos foram homenageados pelo
“Parabéns a você” cantado a capella pela Auditora-Fiscal,
Maria Lisboa de Macêdo. Estiveram presentes os aniversariantes Elza dos Santos Scheid e Moacyr Hostalacio de
Melo que receberam os cumprimentos dos presentes
No encerramento do evento, os participantes saborearam
um delicioso café mineiro e o bolo dos aniversariantes.

Homenagem aos
ex-presidentes e aniversariantes
É com alegria que homenageamos os ex-presidentes do
Unafisco Sindical DS/BH e do Sindifisp-MG. É com alegria,
também, que cumprimentamos os aniversariantes pelos seus
90 anos.
Homenageamos e agradecemos os ex-presidentes
que, como diz o poeta “nos deram régua e compasso” para
continuarmos com as ações voltadas para o bem coletivo.
Continuamos a atuar através da Delegacia Sindical de
Belo Horizonte edificada após a unificação da Fenafisp e
Unafisco Sindical. E como é bom continuar por um caminho já
desbravado por outros: líderes, idealistas, corajosos, lutadores
e desprendidos, que emprestaram seu tempo a outros sem
tempo.
Aos ex-presidentes do Sindifisp-MG
Adilson Monteiro Gonzaga, Arnaldo Henriques do
Amaral, Juliana de Araújo Mart Alves, Olga Carvalho Hott,
Robson José do Couto, Sérgio Aurélio Velozo Diniz e Solange
Guimarães Garófalo Araújo.
Aos ex-presidentes do Unafisco Sindical DS/BH
Antônio Benício de Castro Cabral, Atalina Rodrigues
Alves, Eugênio Celso Gonçalves, Ewerardo Lopes Tabatinga,
Luiz Sérgio Fonseca Soares, Maria do Céu Moutinho da Costa,
Maria Lúcia Fattorelli Carneiro, Marta Clelia e Silva Vieira,
Roosevelt Borges de Oliveira e Rosa Maria Bicalho.
Homenageamos e cumprimentamos os aniversariantes:
Alpha Vieira Pajaro, Elza dos Santos Scheid, Geraldo Campos
Taitson, Ignez Nogueira Mourão, Maria José Mendes, Moacyr
Hostalacio de Melo e Olinto Dorneles Faria.
Viver 90 anos é dádiva especial. Todos os aniversariantes
merecem os nossos mais nobres gestos para traduzirem nosso
apreço, nossa imensurável admiração. Comemorar 90 anos é
celebrar a vida. Vida dom de Deus que nos impele a caminhar
pela existência, a crescer, a realizar, tornando-nos cada vez
mais pessoa e o nosso mundo mais belo.
Parabenizamos os ex-presidentes e aniversariantes.
Pessoas que desenham o seu caminho com realizações,
conquistas, vitórias e tropeços.
Amigos que seguem colecionando retratos na parede,
lanternas que iluminam o caminho de outros.
Diretoria Executiva DS/BH – Sindifisco Nacional
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Deputado federal declara apoio
às reivindicações dos Auditores-Fiscais
O deputado federal, Paulo Piau Nogueira (PMDBMG), declarou apoio às reivindicações dos AuditoresFiscais em visita à DS/BH
ocorrida no dia 6 de julho.
Os diretores da DS/BH, João
Santos (vice-presidente) e
Fortunato José de Carvalho
(diretor de Assuntos Parlamentares) e o conselheiro
fiscal, Jesu Magalhães, entregaram cartas ao deputado com pedidos de apoio à
aprovação da PEC (Proposta
de Emenda Constitucional)
555/2006, e do PLS (Projeto de Lei do Senado) nº
421/2007.
Além de declarar apoio
aos Auditores-Fiscais, o
deputado também assumiu

o compromisso
iniciando-se com
de encaminhar
isenção de vinte
as reivindicações
por cento dos renao seu partido.
dimentos aos ses“O Brasil precisenta e seis anos,
sa avançar na
proporcionando a
questão previdesoneração do
denciária, para
Imposto de Renda
não usurpar dos
sobre seus provenaposentados e
tos a partir dos 70
pensionistas o
anos.
que lhes é deviTambém partido, graças às conciparam da reunião
tribuições que fias diretoras da DS/
zeram nos vários Auditores-Fiscais entregam reivindicações ao deputado BH, Ana Maria dos
anos de trabalho
Reis (Jurídica), Lúdesempenhacia Helena Nahas
altera a Lei nº 7.713, de
dos”, afirmou o deputado
22 de dezembro de 1988 e (Comunicação) e Olga CarA PEC 555/2006 extingue concede isenção total do valho Hott e os filiados Paulo
a contribuição previdenciá- imposto de renda da pessoa Vicente de Azevedo, Sandra
ria de aposentados e pen- física aos rendimentos de Maria Ricaldoni e Rojane
sionistas e o PLS 421/2007 aposentadoria e pensão, Chaves Padilha da Costa.

Desoneração da folha de salários
* Alexandre Costa
Através da publicação
da Medida Provisória n.º
540, de 02 de agosto de
2011 o Governo Federal
inicia movimento de desoneração da folha de
salários, substituindo-se
a contribuição previdenciária patronal incidente
sobre a folha de salários
por contribuição patronal
incidente sobre a receita
bruta das empresas.
Na exposição de motivos da referida MP, informa-nos o Governo que a
proposta de desoneração
decorre das modernas
relações trabalhistas,
haja vista que “Nos últimos anos, em virtude da
busca pela redução do
custo da mão de obra,
as empresas passaram a
substituir os seus funcionários empregados pela
prestação de serviços
realizada por empresas
subcontratadas ou terceirizadas. Muitas vezes,
as empresas subcontratadas são compostas
por uma única pessoa,
evidenciando que se tra-
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ta apenas de uma máscara
para afastar a relação de
trabalho.”
No seu entender, “os
trabalhadores ficam sem os
direitos sociais do trabalho”
e “sem qualquer proteção
social”. Objetivando permitir uma redução de custos
para as empresas, inicialmente foram contemplados
os setores de tecnologia
da informação, vestuário,
calçados, bolsas e móveis,
dentre outros.
Inicialmente cabe-nos
destacar que há uma substituição da atual contribuição patronal previdenciária
(incidente sobre a folha
de salários) por uma nova
modalidade de contribuição (em muito semelhante
às contribuições PIS e COFINS) por prazo determinado até 31 de dezembro de
2012. Este cenário já havia
sido por nós ventilada em
artigo intitulado “O Futuro da Previdência Social”
publicado neste espaço.
Naquela oportunidade dizíamos: “Este suposto ato de
benemerência do Governo
Federal cer tamente não
virá desacompanhado do

aumento em algum outro
tributo.”
Neste período certamente será feita a análise do
impacto da substituição na
arrecadação da Previdência
Social brasileira. Podemos
afirmar, com absoluta certeza, que não haverá queda
na arrecadação, mas, ao
contrário, verdadeiro incremento. Baseamo-nos naqueles resultados verificados
quando da adoção da nãocumulatividade nas contribuições PIS e COFINS.
Trata-se a desoneração
da folha de salários de medida há muito requerida
pelas empresas, haja vista
o alto custo de contratação
de um empregado. Por ser
medida que, em princípio,
poderia favorecer a criação
de empregos, deveria ser
vista com bons olhos. Mas
não é assim que vemos.
A carga tributária brasileira é uma das mais altas
do mundo e a Previdência
Social, ao contrário do discurso reinante, não é deficitária. Ao considerarmos
tudo aquilo que é arrecadado a título de contribuições
sociais (um valor aproxima-

do de R$ 438 bilhões no
ano de 2010) acreditamos ser absolutamente
dispensável a criação
de nova contribuição em
benefício da Previdência
Social.
O que se faz necessário, e insistimos nesta
tecla, é que haja efetiva
desoneração tributária e
não uma substituição de
encargos em verdadeiro
prejuízo ao contribuinte.
O que se faz necessário é que haja a efetiva
destinação dos recursos
arrecadados em benefício da Seguridade Social
à mesma. O que se faz
necessário é que haja melhor gestão dos recursos
arrecadados.
* Advogado associado ao
escritório Pena, Dylan, Soares, Carsalade Advogados,
Professor de Direito Tributário da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais,
Coordenador dos cursos de
Especialização em Direito
Tributário e Gestão Fiscal
e Tributária do Instituto de
Educação Continuada – IECPUC/MG

