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Novo Presidente do SINDIFISCO/DF - Rubens Roriz
“Temos que construir uma agenda 

positiva para o futuro (...) pensar nos-
sa categoria e correr atrás de nossos 
sonhos e ideais”. Com essas pala-
vras, o auditor da Secretaria de Fa-
zenda do Distrito Federal arquiteta 
um novo modelo de gestão e assume 
a presidência do Sindicato dos Audi-
tores da Receita do DF (SINDIFISCO-
DF) – biênio 2012/2014. Goiano, 
natural da cidade de Luziânia/GO, 
nasceu no dia 14 de abril de 1967. 
Casado com Sheyla e pai de Thalita 
e João Rubens, trilhou sua carreira 
profissional passando por empresas 
como o Banco Agrimisa S/A, Coope-
rativa de Crédito Mútuo do BNCC 
Ltda., Empresa Brasileira de Infra-
Estrutura Aeroportuária/Infraero, 
Banco de Brasília BRB S/A, Contro-
ladoria Geral da União/CGU/PR e, 

desde 22 de julho de 2002, desem-
penha a função de Auditor Tributá-
rio da Secretaria de Fazenda do DF. 
É Graduado em Ciências Contábeis 
pela UNIDF, Pós-Graduado em Ci-
ências Contábeis pela FGV, Gradu-
ado em Teologia pelo Sion Instituto 
de Teologia e Mestre em Teologia 
Prática pela FTBB. 

Com um discurso objetivo e bem 
delimitado, Roriz fala ao jornal O 
Tributo sobre metas para a nova 
gestão e a difícil luta travada com 
o Executivo local contra a polêmica 
Lei Distrital 4.717/2012, que trata 
da reestruturação da carreira de 
auditoria tributária no DF e concre-
tiza o maior “Trem da Alegria” do 
DF, após a Constituição Federal de 
1988. “Não podemos conceber uma 
carreira típica de estado que seja 

maculada por uma enfermidade. É 
uma afronta para o estado demo-
crático de direito, a transposição de 
cargos”, afirmou o novo presidente. 

Confira a entrevista abaixo:

O Tributo: Com a confirmação da cha-
pa “A Luta Continua”, qual sua expec-
tativa à frente do Sindicato dos Audi-
tores da Receita do DF?
Rubens Roriz - Em primeiro lugar, 
quero aproveitar este momento 
para agradecer a Deus pela opor-
tunidade de fazer parte desse pro-
cesso classista do nosso cargo de 
Auditor da Receita e, em segundo 
lugar, agradecer também aos meus 
colegas sindicalizados, companhei-
ros de longa data, que aclamaram 
nossa chapa como vencedora para o 

A  L u t a  C o n t i n u a !
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pleito do biênio 2012/2014. Meus 
sinceros agradecimentos, ainda, aos 
meus companheiros de chapa, que 
aceitaram participar dessa gestão 
a frente do SINDIFISCO-DF. A nos-
sa marca, ‘A luta continua’, pretende 
manter os embates pretéritos e ao 
mesmo tempo ampliar os horizontes 
de ações em prol do desenvolvimen-
to, pessoal e profissional, além do 
aperfeiçoamento técnico e aprimo-
ramento institucional dos Auditores 
que compõem essa carreira de au-
ditoria tributária no DF.

O Tributo: Quais os pontos relevantes 
que você destacaria na história do Sin-
difisco DF?
RR – Há um ditado chinês que diz o 
seguinte: um chinês quando vai a um 
poço beber água, primeiro pergun-
ta quem cavou este poço? Quando 
olhamos nosso Sindicato, hoje com 
11 anos de vida, não podemos es-
quecer quem começou esta história 
e porque teve início esta jornada 
classista. Em primeiro lugar, quero 
fazer uma homenagem àqueles que 
traçaram esse caminho, a todos os 
desbravadores desse campo árido. 
Minha homenagem privilegia todos 
os ex-presidentes, suas respectivas 
diretorias e todos os sindicalizados. 
Quero homenagear os companhei-
ros Vladimir (primeiro no pré-regis-
tro sindical); José Ailton; João Alves 
e Jason Cares, este último que me 
passa a faixa presidencial. Outra 
questão relevante é o porquê des-
se sindicato. Posso enumerar, dentre 
tantos fatores, os seguintes: a primei-
ra tentativa de “Trem-da-Alegria”, a 
tentativa de aproximação de com-
petências, as disparidades no tra-
tamento de alterações salariais. Por 
fim, e não menos importante, o Sindi-
cato que nasceu criticado, chamado 
de clandestino, ilegal, é hoje o único 
que representa o cargo de Auditor 
da Receita do DF, segundo decisão 

da justiça e do Ministério do Traba-
lho. Nossos agradecimentos a todos 
aqueles que até agora tem escrito 
está linda história de luta sindical.

O Tributo: No último ano, a carreira 
de auditoria tributária da Secretaria 
de Fazenda do DF sofreu desgastes 
imensuráveis decorrentes da aprova-
ção do PL 559/2011, atual Lei Distri-
tal n.º 4717/2011. Qual sua opinião 
sobre isso?
RR – Em primeiro lugar, temos luta-
do implacavelmente por um instituto 
que consideramos, o melhor meio 
para o Estado buscar as pessoas que 
vão representá-lo na prestação dos 
serviços públicos para a sociedade, 
que é meio democrático e também 
meritocrático para a seleção de 
pessoas no setor público: o concur-
so público. Em relação à Lei Distri-
tal 4.717/2011, temos duas ações 
em curso, uma movida pelo MPDFT 
no TJDFT e outra pela FEBRAFITE no 
STF. Não podemos conceber uma 
carreira típica de estado que seja 
maculada por uma enfermidade tão 
grave. É uma afronta para o estado 
democrático de direito a transposi-
ção de cargos ou Trem da Alegria, 
que fere frontalmente a CF, art. 37, 
II. Não vemos nenhuma argumenta-
ção lógica, legal ou institucional que 
corrobore com a matéria tratada 
na lei mencionada, especificamente 
os seus artigos 2º e 15º, que preco-
nizam a extinção e aproveitamento 
dos cargos de Fiscal e Agente Fiscal 
Tributário. A idéia de Super-Receita 
é falaciosa, ao mesmo tempo fanta-
siosa e para rimar enganosa, pois 
se criou uma simbologia de impac-
to apenas para agregar ao cargo 
de Auditor-Fiscal da Receita pessoas 
oriundas de cargos absolutamente 
distintos, com níveis de complexida-
de e escolaridade originais bastante 
díspares. Portanto, nossa luta é no 
acompanhamento para o deslinde 
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desses processos judiciais, que cre-
mos ser favorável à sociedade bra-
siliense na preservação do concurso 
público em nossa carreira, que não 
ocorre há 20 anos.

O Tributo: Como está o andamento da 
ADI 4730 que trata da inconstitucio-
nalidade desta lei no Supremo Tribunal 
Federal?
RR – O processo segue um curso 
normal, seja AGU, PGR, por fim, 
seu deslinde no plenário do STF, no 
qual espereramos ser exitosos, com 
a demonstração da inconstituciona-
lidade dos dispositivos citados an-
teriormente e insculpidos na Lei n.º 
4717/2011.

O Tributo: Tem-se notícias de desgas-
tes internos na Secretaria de Fazenda 
do DF por conta da desvalorização da 
carreira. O que o Senhor pensa disso?
RR – Internamente esse processo foi 
desgastante, trouxe e está trazendo 
conseqüências nefastas para o fis-
co distrital, o que atinge a popula-
ção do Distrito Federal na medida 
em que a arrecadação decresce e 
a  sonegação e elisão fiscais aumen-
tam de proporção. Outro aspecto 
relevante é que os cargos que foram 
beneficiados com a transposição, 

como fiscal tributário e agente fiscal 
tributário, ao lavrarem autos de in-
fração, cuja competência é questio-
nada judicialmente, poderão, após 
o deslinde da inconstitucionalidade 
do ato, terem, seus atos alcançados 
pela nulidade, em face da incompe-
tência, pois, na maioria dos casos, o 
STF declara a inconstitucionalidade 
de uma norma desde o início de sua 
vigência, efeitos ex-tunc. Ademais, 
cria-se um problema para a admi-
nistração do fisco, pois não estão 
preparados para o trabalho de au-
ditoria. Não se cria um Auditor numa 
canetada ou por lei transpoisão. 
Pode ter nome de auditor, mas não 
tem mente, não tem coração e muito 
menos feeling de auditor. Para a for-
mação precisa-se de um período mí-
nimo e não se formam da noite para 
o dia. Auditoria é científica. Não é 
um trabalho empírico, academica-
mente falando. Exige planejamento, 
execução de técnicas, programa de 
trabalho, rotinas, testes, papéis de 
trabalho, dentre outros fatores rele-
vantes. Por isso, concluímos que toda 
ação auditorial é fiscalizatória, mas 
nem toda fiscalização é auditorial. 
Defendemos que a administração 
abstenha-se de criar condições para 
o exercício de competências que são 
questionadas judicialmente para 
aqueles agentes públicos que foram 
beneficiados com a transposição da 
Lei n.º 4717/2011. Em minha opi-
nião, é uma forma prudente e sensa-
ta de encarar a realidade dos fatos 
até que haja o efetivo deslinde das 
ações no STF e TFDFT.  
 
O Tributo: O Senhor pode nos informar 
se há expectativas para melhor valo-
rização da carreira e otimização do 
trabalho?
RR – Acho que governo deve investir 
na valorização do Auditor, original-
mente Tributário, hoje Auditor Fiscal 
da Receita do DF, como forma de 

"Nos trinta anos que tenho tido 
contato com a carreira, concluo 
que o fisco estadual é a espinha 

dorsal da economia local e 
não seria diferente no Distrito 

Federal. Uma política fiscal 
exige paciência, negociação 

com altos e baixo, perspicácia 
e ética para o combate aos 
descaminhos. Pretendo dar 
apoio à nova diretoria do 
SINDIFISCO-DF para que 

possamos dar continuidade 
aos trabalhos da Secretaria de 
Fazenda do Distrito Federal".

“Desejo ao novo presidente, 
Rubens Roriz, sucesso na gestão 

do Sindifisco- DF que é uma 
instituição importante na defesa 
dos interesses do Auditor Fiscal, 

cidadãos que trabalham em 
prol da garantia dos recursos 

para o desenvolvimento social 
e econômico do país e no 

combate a corrupção. O meu 
mandato e o meu gabinete 

está a disposição do sr. Rubens 
Roriz  e consequentemente da 

instituição. Contem comigo”.

Marcelo Piancastelli
Secretário de 

Fazenda do DF.

Não se cria um Auditor numa 
canetada ou por lei de transposição. 

Pode ter nome de auditor, mas 
não tem mente, não tem coração e 

muito menos feeling de auditor.

Deputada Distrital
Liliane Roriz
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aumentar a arrecadação do DF. A 
valorização desse cargo é fator re-
levante para uma gestão eficiente 
e efetiva. Esse cargo foi extinto em 
flagrante desrespeito ao artigo 41, 
parágrafo 3º da CF. Foi uma “ex-
tinção de fachada”, apenas para 
beneficiar os “apadrinhados” de 
autoridades do Executivo e do Le-
gislativo. Não houve seriedade no 
processo, pois não se extingue cargo 
absolutamente necessário. Vivencia-
mos um verdadeiro engodo. Temos 
que resgatar a condução séria do 
processo e dar todo espaço na ad-
ministração do fisco candango para 
esse cargo originário. Bem, temos na 
memória do fisco candango os au-
ditores, originariamente tributários, 
assim como os colegas que ingres-
saram no último concurso em 1995 
e receberam herança daquela ge-
ração de auditores que estavam 
prestes a aposentar, temos também 
as melhores cabeças e mais bem 
preparadas pessoas para executar 
a gestão tributária; temos uma mar-
ca representada na construção de 
vários projetos da SEF como o Siste-
ma SIGEST; o Livro Fiscal Eletrônico/ 
LFE; o crescimento da arrecadação 
tributária; a realização de audito-
rias tributárias que no ano passado 
ultrapassaram 1 bilhão de crédito 
constituído; o Nota Legal; auditorias 
contábeis complexas; a prospecção 
de informações para formulação da 
política tributária do DF; a própria 
formulação dessa política fiscal, en-
tre outros. Outro detalhe é que o PIB 
do DF cresceu, em termos nominais, 
61,6% de 2007 a 2011, fechando 
em 2011 um PIB pujante de apro-
ximadamente 161 bilhões. Toda-
via, o Fundo Constitucional do DF no 
mesmo período cresceu tão somente 
44%. Conclui-se que o crescimento 
econômico e social do DF não tem 
sido acompanhado, na mesma pro-
porção, pelo crescimento do FCDF. 

Assim eu pergunto: De onde virão os 
recursos para financiar este cresci-
mento? Fica claro que as ações de-
senvolvidas pelos auditores é condi-
ção sine qua non para a obtenção 
desses recursos, como já mencionei. 
Qualquer modelo de gestão ou polí-
tica tributária passa necessariamen-
te pela auditoria tributária ou moni-
toração. No DF, há ainda um grande 
potencial de arrecadação tributária, 
e a priorização de investimentos no 
trabalho do auditor para realização 
destas ações representa a principal 
ferramenta que o GDF dispõe para 
o alcance de um novo patamar de 
arrecadação. Com o Auditor a ar-
recadação tributária cresce. Temos 
muito trabalho pela frente.

O Tributo: O senhor pode traçar um 
parâmetro para esta nova gestão?
RR – Pensar nossa categoria e correr 
atrás de nossos sonhos e ideais. Tem 
coisa que é uma aparente utopia, 
mas temos que correr atrás disso. 
Eduardo Galeano, pensador uru-
guaio, nos diz “A utopia está lá no 
horizonte. Me aproximo dois passos, 
ela se afasta dois passos. Caminho 
dez passos e o horizonte corre dez 
passos. Por mais que eu caminhe, ja-
mais alcançarei. Para que serve a 
utopia? Serve para isso: para que 
eu não deixe de caminhar”. Não 
queremos pensar em muitas ações, 
mas vamos focar em dois tipos: as 
que designamos aqui como essen-
ciais, aquelas que como o próprio 
nome já diz, são questões existen-
ciais da categoria e as coadjuvan-
tes, que são aquelas consideradas 
mais acessórias ao processo. Traço 
como ações essenciais, acompanhar 
o deslinde dos processos judiciais 
que questionam a constitucionali-
dade da Lei nº 4717/2011; a luta 
pela realização do concurso público 
para Auditor Fiscal da Receita do 
DF, o treinamento, capacitação e 

aprimoramento dos Auditores sindi-
calizados ao SINDIFISCO-DF, para 
uma melhor qualidade das ações 
auditoriais; uma maior participação 
dos Auditores na gestão do Fisco 
candango, a luta pela recomposição 
do poder de compra dos auditores 
ao nível de janeiro/2011 até o final 
de 2012, pois teremos perdas acu-
muladas deste período em 10,38%; 
e as ações coadjuvantes que dizem 
respeito a reivindicar a quitação de 
passivos trabalhistas, em especial as 
diferenças de 13º salário de 2004 
e questões alusivas aos precatórios; 
promover eventos de confraterniza-
ção entre os sindicalizados de cunho 
social, cultural e econômico e efetivar 
parcerias com outras categorias que 
desempenham atividades típicas de 
estado, visando posicionamentos co-
muns em assuntos de mesmo interes-
se. Entendo que estas ações poderão 
contribuir no enriquecimento da nos-
sa caminhada sindical, ao longo do 
tempo que nos está proposto.

“Temos que construir uma 
agenda positiva para o 
futuro (...) pensar nossa 

categoria e correr atrás de 
nossos sonhos e ideais”. 
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Atuação de Auditores Tributários rever-
te decisão da justiça e evita a evasão 
de milhões de reais dos cofres do DF.

Com base em primoroso traba-
lho dos auditores tributários da Se-
cretaria de Fazenda, Procuradoria 
do Distrito Federal reverte decisão 
judicial que permitiria a evasão 
milionária de recursos distritais. No 
contexto de tramitação do processo 
Apelação Cível 20110112261566, 
no Tribunal de Justiça do Distrito Fe-
deral e Territórios, foi decisiva a atu-
ação dos auditores tributários que 
integram o Setor de monitoramento 
e fiscalização do sistema de substi-
tuição tributária da Secretaria de 
Fazenda do Distrito Federal (SEF).

Conforme se verifica no proces-
so, determinado grupo empresarial 
obteve ganho na Justiça que lhes 
favorecia receber uma devolução 
do ICMS de algumas centenas de 
milhões de reais, sob a alegação de 
que o recolhimento do tributo ocor-
rera de forma indevida. O exímio 
trabalho dos auditores tributários, 
provando ser incorreta a argumen-
tação, assim como os cálculos usados 
pelo grupo empresarial, subsubsi-
diou a atuação da Procuradoria Fis-
cal do Distrito Federal e foi possível 
reverter a decisão judicial anterior e 
impedir a onerosa devolução.

O Sindicato dos Auditores da 
Receita do DF (SINDIFISCO-DF) pa-
rabeniza a todos os colegas inte-
grantes do Núcleo de Substituição 
Tributária do ICMS da SEF por mais 
esse abnegado trabalho e com tão 
expressivo resultado em favor da 
sociedade. Num período em que al-
guns gestores da própria Secretaria 
de Fazenda estão mais preocupa-
dos em controlar número de horas de 
trabalho interno x trabalho externo 
desenvolvido pelos funcionários, tra-
balhos como este e tantos outros de-

senvolvidos no cotidiano por audito-
res tributários, mostram o verdadeiro 
compromisso da Categoria com Ser-
viço Público e com a população do 
Distrito Federal.

Apelação/Sentença

“(...) No mérito, pretende o ape-
lante que seja efetivo cumprimento 
ao acórdão (...), transitado em jul-
gado nos presentes autos, para ga-
rantir o ressarcimento das diferenças 
recolhidas a maior a título de ICMS, 
por força da substituição tributária, 
por ser o valor efetivamente prati-
cado na saída da mercadoria menor 
do que o pautado pela Autoridade 
Fazendária, compelindo-a a cumprir 
o provimento jurisdicional.

No referido acórdão restou de-
terminado que a compensação fos-
se realizada mediante creditamento 
dos respectivos valores na escrita do 
contribuinte substituído, prescindido 
de prévio pedido administrativo, 
resguardando o direito do Fisco de 
fiscalizar os valores eventualmente 
lançados pela parte autora em sua 
escrita fiscal.

Com efeito, não há falar em 
descumprimento por parte do ora 
apelado, pois ao usufruir o direi-
to de proceder à conferência dos 
valores creditados, concluiu pela 
decadência, em 27/06/2008, do 
direito de ora apelante de apro-
priar-se do crédito na escrita fiscal 
(...), razão pela qual não houve o 
creditamento.

Pelas razões expostas, rejeito 
a preliminar e nego provimento ao 
recurso de apelação e mantenho a 
r. sentença por seus próprios funda-
mentos. (Senhor Desembargador Ce-
sar Laboissiere Loyola)” .

O Sindicato dos Auditores da 
Receita do Distrito Federal 

SINDISFISCO-DF vem a público 
manifestar seu repúdio às 
medidas governamentais 

previstas no Decreto Federal 
n.º 7.777, de 24.07.2012, 

mais conhecido como o “Fura 
Greve”. Este diploma recém 

editado trata, especificamente, 
das “ ...medidas para a 

continuidade de atividades e 
serviços públicos dos órgãos 

e entidades da administração 
pública federal durante greves, 

paralisações ou operações de 
retardamento de procedimentos 

administrativos promovidas 
pelos servidores públicos 

federais”. De forma que o 
SINDIFISCO-DF orientará seus 
membros a não participarem 

de qualquer ação, que 
possa burlar a mobilização 
de qualquer categoria que 

esteja em movimento grevista. 
Entendemos que é um contra-

senso um governo ligado 
ao partido que se diz dos 

‘trabalhadores’, tentar jogar 
uma categoria contra a outra 

para suprimir movimentos 
justos reivindicatórios dos 

trabalhadores federais. 
Não somos fura greves, pelo 
contrário, apoiamos todos os 

movimentos grevistas legítimos. 
Está é a marca da democracia 

e do estado democrático de 
direito.

Rubens Roriz da Silva
Presidente SINDIFISCO-DF

Decreto Federal 

n.º 7.777
N O TA
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A Secretaria de Fazenda do 
Distrito Federal promoveu, no úl-
timo dia 28, o IV Fórum da Sub-
secretaria da Receita. O objetivo 
do encontro era discutir a nova 
política tributária para o biênio 
2012/2014. Ressalte-se que é lou-
vável qualquer iniciativa que vise 
ao aumento da arrecadação no 
Distrito Federal.  É desalentador, 
porém, que essa discussão esteja 
sendo feita só agora, após mais 
de um ano do atual governo. Mais 
desalentador, ainda, é que, entre 
as medidas debatidas em tal en-
contro, tenham figurado propostas 
simplistas e amadoras como dimi-
nuir a inadimplência do IPVA e a in-
clusão dos nomes dos contribuintes 
em débito com a Fazenda Pública 
em órgãos de proteção ao crédito 
– SPC, SERASA etc. Essa medida só 
é defendida por quem desconhece 
que pagamento de imposto é um 
ato de cidadania, que não pode e 
não deve ser confundido com uma 
mera relação de consumo entre o 
cidadão e o Estado. 

 De fato, pagamento de im-
posto é uma obrigação legal que 
tem o objetivo de proporcionar ao 
Estado os recursos para garantir 
a oferta de bens e serviços de in-
teresse difuso de toda a socieda-
de, como a manutenção da ordem 
pública, a função jurisdicional do 
Estado etc, além do financiamento 
de programas sociais para mitigar 

as consequências da exclusão so-
cial. É, portanto, uma obrigação 
de caráter compulsório, instituída 
pela própria sociedade por meio 
de seus representantes legais e 
que visa à manutenção do Estado 
como o ente que irá intermediar as 
relações e dirimir os conflitos de in-
teresses entre os diferentes grupos 
que a constituem, a partir do “con-
trato social” celebrado voluntaria-
mente.  

 Cabe, portanto, ao Estado, 
por meio da Secretaria de Fazen-
da e de outros órgãos públicos 
afins, a obrigação legal de lançar, 
fiscalizar e arrecadar os tributos 
de sua competência e, nos casos de 
inadimplência, fraudes, sonegação 
e outras formas de evasão de re-
ceita, acionar os instrumentos legais 
para executar o contribuinte que 
violar a legislação. É inadmissível, 
contudo, que se pretenda recorrer 
a métodos simplistas de constran-
ger o contribuinte para compeli-lo 
ao cumprimento de suas obriga-
ções fiscais. Admitir essa prática 
equivaleria a decretar a falência 
dos mecanismos estatais e declarar 
que só há competência na inicia-
tiva privada para, num segundo 
momento, se justificar a adoção de 
outras medidas que levem ao des-
monte e ao esvaziamento crescente 
das funções do Estado. 

 Ressalte-se que, além de 
indevida e questionável sob o as-

pecto legal, a eventual inscrição 
de nomes de contribuintes inadim-
plentes em órgãos de proteção ao 
crédito, contribuiria apenas para 
ampliar as já graves e inaceitáveis 
injustiças que caracterizam  o sis-
tema tributário local como ocorre, 
por exemplo, com o IPVA e o IPTU.  

 Se adotada, com certe-
za, a nova medida provavelmen-
te alcançaria somente  aqueles 
contribuintes que deixassem, por 
exemplo, de pagar uma ou outra 
parcela de IPTU ou do IPVA, etc. 
Os grandes e contumazes sonega-
dores, principalmente os do ICMS 
e do ISS, tal como acontece hoje, 
permaneceriam fora do alcance do 
Fisco e dessa medida inócua. Con-
tinuariam sonegando normalmente 
sem que o Fisco local, por falta de 
estrutura, de pessoal e de interes-
se da Administração Tributária, 
sequer chegue a identificá-los e a 
fiscalizá-los visando à recuperação 
dos valores sonegados. 

 A Tabela anexa espelha 
bem o quanto o Distrito Federal 
tem sido ineficiente na administra-
ção do ICMS nos últimos anos e o 
quanto tem deixado escapar pe-
los ralos da sonegação e de ou-
tras formas de evasão fiscal. Pe-
las taxas médias geométricas de 
crescimento anual da arrecadação 
do ICMS, entre os anos de 2006 
e 2011, observa-se que o Distrito 
Federal, com a taxa de 9,39%, ao 

Tributação e Cidadania: 
Breves Reflexões
Paulo Luiz Figueiredo de Oliveira é graduado e mestre em Economia pela Uni-
versidade de Brasília, Conselheiro Suplente do Conselho Regional de Economia do 
Distrito Federal e Auditor Tributário da Secretaria de Fazenda do Distrito Federal, 
estando atualmente cedido para a Câmara dos Deputados.
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ano, ficou em 24º lugar, superan-
do apenas os Estados do Espírito 
Santo (8,99%) e Bahia (8,76%). A 
taxa média de crescimento para o 
conjunto das unidades federadas 
foi de 11,86%.  Se o DF tivesse 
alcançado a taxa média dos dez 
Estados com melhor desempenho 
no período (Goiás, 16,01%; Rio 
Grande do Norte, 15,99%; Per-
nambuco, 15,33%; Santa Catarina, 
15,20%; Piauí, 14,33%; Rondônia, 
14,24%; Roraima, 13,76%%; Ma-
ranhão, 13,29; Paraíba, 13,00% e 
Ceará, 12,59%), teria alcançado 
uma taxa média de crescimento de 
14,37% ao ano, muito acima da-
quela efetivamente alcançada. 

 Se esse cenário tivesse se 
concretizado, o DF teria arrecada-
do, em 2011, R$ 6,48 bilhões, isto 
é, R$ 1,30 bilhão acima daquela 
realmente alcançada. Teria ficado 
numa situação bem mais confortá-
vel e, além de ampliar os investi-
mentos nas áreas da saúde e da 
educação, por exemplo, poderia 
também ter concedido reajuste aos 
professores e a outros servidores. 
A conclusão que se extrai dos da-
dos acima é que o Distrito Federal 
tem plenas condições de ampliar 
muito a arrecadação do ICMS, do 
ISS, do IPTU, do IPVA, do ITBI e do 
ITCD. Basta lembrar que a popu-
lação apresenta o maior nível de 
renda per capita do País e mantém 
um padrão de consumo extrema-
mente elevado. 

Para que isso seja possível, 
contudo, são imprescindíveis me-
didas de fortalecimento do Fisco, 
destacando-se, entre essas, a rea-
lização de concurso público para 
auditor, investimentos em novas tec-
nologias na área da informática, a 
revogação da isenção do IPVA na 
aquisição de carros novos e para 
veículos com mais de 15 anos de 
fabricação, que deveria ser subs-

UNIDADE FEDERADA
ARRECADAÇÃO 

DO ICMS EM 
2006

ARRECADAÇÃO DO 
ICMS EM 2011

TAXA MÉDIA 
ANUAL DE CRES-

CIMENTO
GOIÁS (1º) 4.699,0 9.875,0 16,01
RIO GRANDE DO NORTE (2º) 1.514.0 3,178,0 15,99
PERNAMBUCO (3º) 4.864,0 9.926,0 15,33
SANTA CATARINA (4º) 6.169,0 12.514,0 15,20
PIAUÍ (5º) 1.069,0 2.088,0 14,33
RONDÔNIA (6º) 1.333,0 2.594,0 14,24
RORAIMA (7º) 221,0 421,0 13,76
MARANHÃO (8º) 1.828,0 3.412.0 13,29
PARAÍBA (9º) 1.533,0 2.825,0 13,00
CEARÁ (10º) 3.756,0 6.795,0 12,59
MATO GROSSO DO SUL (11º) 3.010,0 5.414,0 12,46
ALAGOAS (12º) 1.281,0 2.273,0 12,15
AMAPÁ (12º) 288,0 511,0 12,15
SÃO PAULO (13º) 57.788,0 102.139,0 12,07
AMAZONAS (14º) 3.360,0 5.920,0 11,99
TOCANTINS (15º) 722,0 1.270,0 11,96
SERGIPE (16º) 1.147,0 1.994,0 11,69
PARÁ  (17º) 3.308,0 5.728,0 11,61
PARANÁ (18º) 9.264,0 15.962,0 11,50
MNAS GERAIS  (19º) 17.018,0 29.219,0 11,42
RIO DE JANEIRO  (20º) 14.805,0 25.155,0 11,18
MATO GROSSO  (21º) 3.497,0 5.815,0 10,71
RIO GRANDE DO SUL (22º) 11.813,0 19.503,0 10,55
ACRE (23º) 361,0 586,0 10,17
DISTRITO FEDERAL(24º) 3.316,0 5.195,0 9,39
BAHIA (25º) 8.604,0 13.231,0 8,99
ESPÍRITO SANTO (26º) 5.092,0 7.748,0 8,76
BRASIL 172.059,0 301.292,0 11,86

FONTE DOS DADOS PRIMÁRIOS: BOLETIM DA ARRECADAÇÃO DO ICMS – ELABORAÇÃO DO 
AUTOR.

tituída por um valor de referência 
do veículo, como dez mil reais, por 
exemplo, e condicionada a que o 
contribuinte tenha apenas um veí-
culo registrado em seu nome; a re-
visão efetiva da pauta de valores 
dos imóveis para fins do IPTU, para 
o imposto incidir sobre o valor real 
de mercado do imóvel e não ape-
nas sobre 30% a 40% do seu valor, 
como acontece hoje.; ampliar o uni-

Tabela 1 - TAXA GEOMÉTRICA MÉDIA ANUAL DE CRESCIMENTO DA 
ARRECADAÇÃO DO ICMS, POR UNIDADE DA FEDERAÇÃO, ENTRE OS 
ANOS DE 2006 A 2011.

VALORES EM R$ MILHÕES

verso dos contribuintes de ICMS e de 
ISS a serem fiscalizados, o período 
fiscalizado e o alcance e profundi-
dade do trabalho a ser realizado. 
São medidas dessa natureza e não 
outras de caráter apenas midiático 
que irão contribuir para o combate 
à sonegação e para o efetivo au-
mento da receita no Distrito Fede-
ral, compatível com o potencial de 
arrecadação que oferece.
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No cardápio de instrumentos de gestão, o relógio de 

ponto sempre ocupou lugar de destaque. Ele é fruto da Re-

volução Industrial e se consolidou com enfoque taylorista de 

tempos e movimentos da chamada administração científica. 

O controle de ponto de funcionários, com o uso do relógio, 

se transformou em  remédio milagroso para o controle de 

comportamento indesejado dos assalariados. Dois sécu-

los de capitalismo industrial — ancorados no pressuposto 

de que time is money — deram origem a uma métrica da 

produção: cada produto representa x horas de trabalho. 

Todavia, mesmo no contexto industrial, o uso do relógio de 

ponto já começa a respirar os ares da flexibilidade e, pau-

latinamente, o novo padrão de competitividade globalizada 

vem recomendando aos empresários virar o disco. 
O relógio de ponto pode ser instrumento eficaz de 

controle de horários (chegada, saída, intervalo, turnos) e 

gerenciamento de segurança e banco de horas, fornecendo 

relatórios sobre o comportamento dos trabalhadores que 

são verdadeiras pedras preciosas nas mãos de dirigentes 

e gestores. Com a revolução microeletrônica, o modelo top 

de linha desses relógios combina informática e biometria, 

possibilitando identificar com segurança por meio do corpo 

humano (olhos, mãos, dedos) o usuário. Os relógios bio-

métricos produziram euforia em certos gestores: “Agora 

quero ver funcionário emprestar seu  c a r t ã o magnético 

para o colega!”
O mito do relógio de ponto começa quando outros se-

tores econômicos do mundo do trabalho — com destaque 

para as esferas do comércio, serviços e governamental 

— importam de modo acrítico esse instrumento de gestão 

como forma de controlar as horas trabalhadas de emprega-

dos. Leitor, você acha, sinceramente, que relógio de ponto 

é uma garantia de horas trabalhadas? Se não acha, saiba 

que há uma série de estudos e pesquisas indicando que o 

controle rígido de horário — típico de modelos de gestão 

do trabalho baseados exclusivamente em desempenho & 

resultado — estão na origem de uma série de indicadores 

críticos nas organizações (doenças, acidentes, estresse, 

retrabalho, perda de qualidade, panes, rotatividade). No caso 

O mito do relógio de pontomÁRiO CÉSAR FeRReiRA
Professor do instituto de Psicologia da universidade de Brasília (unB), 

doutor em ergonomia (ephe, Paris) mcesar@unb.br
do setor público, com destaque para o Legislativo, imaginar 

que a adoção do relógio de ponto é panacéia que leva os 

servidores a trabalharem é como prescrever analgésico para 

dor de dente: alivia, mas não resolve o problema. Será que 

a postura gerencial de alguns dirigentes e gestores não é 

a principal avalista da ausência contumaz de parcela dos 

servidores? A adoção do relógio pode fazer que eles pas-

sem a estar de corpo presente na repartição pública, mas 

isso não necessariamente significa trabalhar, na acepção 

saudável do verbete. Trabalho também requer alma. Tem muita gente queren-

do entrar no serviço público, mas experimente perguntar 

para um concursado antigo onde há relógio de ponto como 

anda a sua motivação para o trabalho, se as tarefas, o local, 

as pessoas e, principalmente, os estilos gerenciais são fon-

tes de felicidade. A insatisfação grassa. Eles logo descobrem 

que só estabilidade e salário razoável não garantem a tão 

valiosa motivação. Na área governamental, garantir trabalho efetivo, acom-

panhado de prazer e saúde, requer, pelo menos, duas ma-

cromedidas. A primeira é operar uma mudança de cultura 

organizacional revendo valores, crenças, ritos e mitos. Implica 

operacionalizar o paradigma do exercício da função pública 

como espaço também da cidadania organizacional, transpa-

rência nas formas de gestão e, sobretudo, controle coletivo 

interno do planejamento de atividades e controle social pelos 

cidadãos contribuintes. A segunda é adotar um modelo de 

gestão participativa do trabalho que viabilize, por exemplo, a 

autonomia responsável na execução de tarefas, a criatividade, 

o desenvolvimento pessoal, o reconhecimento institucional 

de quem trabalha e as condições ambientais e instrumentais 

adequadas de trabalho. Infelizmente, muitos gestores públicos Brasil afora, sob a 

batuta de governantes despreparados, querem transformar a 

repartição pública em unidade industrial e importam modelos 

de gestão voltados para a produtividade exacerbada.
Eles ainda não compreenderam que as atividades do 

setor público não visam ao mercado, mas à sociedade e à 

promoção da cidadania. 

�

esclarecimentos
Em razão da divulgação equivocada de notícias veiculadas por alguns órgãos de imprensa que cobriram 

a mobilização dos Fiscais Tributários e Agentes Fiscais de Tributos, a qual era considerada como movimento 

dos Auditores Tributários, O SINDIFISCO encaminhou a estes órgãos de imprensa os devidos esclarecimentos, 

acompanhados das decisões judiciais que declaram o SINDIFISCO COMO O LEGÍTIMO REPRESENTANTE DA 

CATEGORIA DOS AUDITORES TRIBUTÁRIOS, e que esta categoria não fazia parte da referida mobilização.

O uso do ponto eletrônico no serviço volta a ser motivo de polêmica na 
Secretaria de Fazenda do Distrito Federal. Em face disso, continua muito 

atual o artigo do Professor Mário César Ferreira que voltamos a 
publicar nessa edição.
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A obrigatoriedade do con-
trole de ponto no ambiente 
do serviço público mediante 
registro eletrônico gera uma 
discussão inevitável: produção 
versus presença. Alguns acre-
ditam que o vínculo presen-
cial diário é necessário e que 
confirma à sociedade que o 
agente público está cumprin-
do com seu papel, mas exis-
tem os que acreditam que o 
controle propala a ineficiên-
cia e auxilia a tão paralisante 
burocracia que atrofia o ser-
viço público. 

 Opiniões à parte, te-
mos que nos ater à solução de 
problemas gerados por essa 
ineficiência. Será que estabe-
lecer controles rígidos garan-
tirá melhores resultados ope-
racionais? Acreditamos que 
o ambiente de laboração não está 
condicionado exclusivamente à mera 
presença, mas ao efetivo desenvol-
vimento do trabalho, independente-
mente do vínculo presencial-burocrá-
tico ao órgão de origem. 

Por outro lado, trabalhos como 
os de Auditoria e Monitoramento 
Tributários requerem perspicácia e 
iniciativa, que se aprimoram à me-
dida que o Auditor tem uma visão 
mais nítida da rotina operacional do 
contribuinte sob auditoria ou moni-
toramento. Esta visão, por sua vez, 
demanda, inexoravelmente, acom-
panhamento próximo das atividades 
desenvolvidas pelas empresas, mui-
tas vezes presencial sem olvidar da 
necessária constatação “in loco”, que 

não se coaduna com a fixação do 
servidor em sua estrutura física de 
trabalho. À título de exemplo, pode-
mos citar os casos de impostos como 
ICMS, ISS e IPTU, que inevitavelmen-
te necessitam de trabalhos externos. 
Por isso, diríamos até, sem ser pie-
gas sendo apenas realistas, que o 
Auditor não pode perder o “cheiro 
de rua”, que é fator preponderan-
te para o desenvolvimento de suas 
ações auditoriais. 

Além disso, o controle dos servi-
dores por meio de ponto “a ferro e 
fogo” é forma inadequada de ad-
ministração dos recursos humanos, é 
empregar a solução mais simplória 
na busca de melhor eficácia e/ou 
eficiência do servidor e é, sobre-

tudo, tangenciar em relação 
ao foco principal de uma 
gestão estratégica, que é co-
nhecer a fundo cada um dos 
processos de trabalho de-
senvolvidos na organização, 
as metodologias adotadas, 
os recursos empregados, as 
necessidades prementes e, 
consubstanciado neste conhe-
cimento, definir as diretrizes, 
ações, projetos e metas a se-
rem alcançadas. Assim, numa 
administração gerencial o 
controle meio é substituído 
pelo controle de resultados 
ou operacional. 

Adotar o caminho mais 
simples na conduta de con-
trolar o serviço público com 
foco principal em horário, no 
sentido que a Secretaria de 
Fazenda do DF ora propõe, 

além de tolher iniciativas relevan-
tes e implícitas ao trabalho audito-
rial, certamente não resultará em 
maior eficiência e/ou eficácia do 
fisco distrital. Além destas, ques-
tões muito mais complexas não es-
tão sendo avaliadas com o devido 
mérito pelo governo, representado 
por este órgão, e que geram dia-
riamente custos milionários aos co-
fres públicos. 

Em suma, obrigar o agente pú-
blico a ficar estabelecido em de-
terminado local de trabalho não é 
sinônimo de produção e eficiência/
eficácia.  O registro do ponto é 
apenas a via mais simples e ineficaz 
de se tentar fazer com que a admi-
nistração pública cumpra seu papel.

Controle de ponto no 
ambiente do serviço público

No cardápio de instrumentos de gestão, o relógio de 

ponto sempre ocupou lugar de destaque. Ele é fruto da Re-

volução Industrial e se consolidou com enfoque taylorista de 

tempos e movimentos da chamada administração científica. 

O controle de ponto de funcionários, com o uso do relógio, 

se transformou em  remédio milagroso para o controle de 

comportamento indesejado dos assalariados. Dois sécu-

los de capitalismo industrial — ancorados no pressuposto 

de que time is money — deram origem a uma métrica da 

produção: cada produto representa x horas de trabalho. 

Todavia, mesmo no contexto industrial, o uso do relógio de 

ponto já começa a respirar os ares da flexibilidade e, pau-

latinamente, o novo padrão de competitividade globalizada 

vem recomendando aos empresários virar o disco. 
O relógio de ponto pode ser instrumento eficaz de 

controle de horários (chegada, saída, intervalo, turnos) e 

gerenciamento de segurança e banco de horas, fornecendo 

relatórios sobre o comportamento dos trabalhadores que 

são verdadeiras pedras preciosas nas mãos de dirigentes 

e gestores. Com a revolução microeletrônica, o modelo top 

de linha desses relógios combina informática e biometria, 

possibilitando identificar com segurança por meio do corpo 

humano (olhos, mãos, dedos) o usuário. Os relógios bio-

métricos produziram euforia em certos gestores: “Agora 

quero ver funcionário emprestar seu  c a r t ã o magnético 

para o colega!”
O mito do relógio de ponto começa quando outros se-

tores econômicos do mundo do trabalho — com destaque 

para as esferas do comércio, serviços e governamental 

— importam de modo acrítico esse instrumento de gestão 

como forma de controlar as horas trabalhadas de emprega-

dos. Leitor, você acha, sinceramente, que relógio de ponto 

é uma garantia de horas trabalhadas? Se não acha, saiba 

que há uma série de estudos e pesquisas indicando que o 

controle rígido de horário — típico de modelos de gestão 

do trabalho baseados exclusivamente em desempenho & 

resultado — estão na origem de uma série de indicadores 

críticos nas organizações (doenças, acidentes, estresse, 

retrabalho, perda de qualidade, panes, rotatividade). No caso 

O mito do relógio de pontomÁRiO CÉSAR FeRReiRA
Professor do instituto de Psicologia da universidade de Brasília (unB), 

doutor em ergonomia (ephe, Paris) mcesar@unb.br
do setor público, com destaque para o Legislativo, imaginar 

que a adoção do relógio de ponto é panacéia que leva os 

servidores a trabalharem é como prescrever analgésico para 

dor de dente: alivia, mas não resolve o problema. Será que 

a postura gerencial de alguns dirigentes e gestores não é 

a principal avalista da ausência contumaz de parcela dos 

servidores? A adoção do relógio pode fazer que eles pas-

sem a estar de corpo presente na repartição pública, mas 

isso não necessariamente significa trabalhar, na acepção 

saudável do verbete. Trabalho também requer alma. Tem muita gente queren-

do entrar no serviço público, mas experimente perguntar 

para um concursado antigo onde há relógio de ponto como 

anda a sua motivação para o trabalho, se as tarefas, o local, 

as pessoas e, principalmente, os estilos gerenciais são fon-

tes de felicidade. A insatisfação grassa. Eles logo descobrem 

que só estabilidade e salário razoável não garantem a tão 

valiosa motivação. Na área governamental, garantir trabalho efetivo, acom-

panhado de prazer e saúde, requer, pelo menos, duas ma-

cromedidas. A primeira é operar uma mudança de cultura 

organizacional revendo valores, crenças, ritos e mitos. Implica 

operacionalizar o paradigma do exercício da função pública 

como espaço também da cidadania organizacional, transpa-

rência nas formas de gestão e, sobretudo, controle coletivo 

interno do planejamento de atividades e controle social pelos 

cidadãos contribuintes. A segunda é adotar um modelo de 

gestão participativa do trabalho que viabilize, por exemplo, a 

autonomia responsável na execução de tarefas, a criatividade, 

o desenvolvimento pessoal, o reconhecimento institucional 

de quem trabalha e as condições ambientais e instrumentais 

adequadas de trabalho. Infelizmente, muitos gestores públicos Brasil afora, sob a 

batuta de governantes despreparados, querem transformar a 

repartição pública em unidade industrial e importam modelos 

de gestão voltados para a produtividade exacerbada.
Eles ainda não compreenderam que as atividades do 

setor público não visam ao mercado, mas à sociedade e à 

promoção da cidadania. 

�

esclarecimentos
Em razão da divulgação equivocada de notícias veiculadas por alguns órgãos de imprensa que cobriram 

a mobilização dos Fiscais Tributários e Agentes Fiscais de Tributos, a qual era considerada como movimento 

dos Auditores Tributários, O SINDIFISCO encaminhou a estes órgãos de imprensa os devidos esclarecimentos, 

acompanhados das decisões judiciais que declaram o SINDIFISCO COMO O LEGÍTIMO REPRESENTANTE DA 

CATEGORIA DOS AUDITORES TRIBUTÁRIOS, e que esta categoria não fazia parte da referida mobilização.
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Jantar celebra aclamação da nova 
diretoria – Biênio 2012/2014.

Os membros da nova direto-
ria do Sindicato dos Auditores da 
Receita do Distrito Federal (SIN-
DIFISCO-DF) foram apresentados 
em um jantar organizado com o 
objetivo de oficializar a chapa “A 
Luta Continua”. Formalizada por 
Aclamação da Assembléia da ca-
tegoria pela Comissão Eleitoral, 
terá como presidente e vice os au-
ditores fiscais Rubens Roriz e Ros-

sini Dias, respectivamente. Roriz 
afirmou que fará jus ao nome da 
nova chapa e estará empenhado 
em usar dos mais diversos meca-
nismos legais para barrar o pros-
seguimento do “Trem da Alegria” 
(Lei 4.717/2011 que dispões so-
bre a reestruturação da carreira 
de auditoria tributária) proposto 
pelo Executivo local. Rubens tam-
bém afirmou que temas como o 

concurso público, melhorias sala-
riais e a otimização do trabalho 
na Secretaria de Fazenda do DF 
continuarão sendo prioridade. 
A nova diretoria estará à fren-
te do SINDIFISCO-DF no biênio 
2012/2014. O jantar aconteceu 
na Mansão Maison Chantall – Park 
Way e contou com a presença de 
associados e várias autoridades 
locais. Veja nas fotos abaixo:
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Presidente, Rubens Roriz da Silva; Vice-Presidente, Rossini Dias de Souza; Diretor Administrativo-Financeiro, 
Jason Henrique Cares; Diretor Jurídico, Nelson Pereira da Silva; Diretor de Formação e Relações Intersindicais 
e Trabalhistas, João Alves de Oliveira; Diretora Cultural e de Comunicação Social, Maria das Graças Viana 
Bragança e Diretor de Aposentados, Antonio Ribeiro dos Santos. 

Suplentes de Diretoria: Eneida Aparecida Monteiro Vieira; Murilo Antônio de Oliveira; Flávio Ribeiro e Fonseca; 
Orlando Ribeiro de Souza e Antonio Carlos Dias Almeida. 

Conselho Fiscal: Ivan Meirelhes do Amaral, Moacir Putini e Paschoal Euclides Cintra. 

Suplentes do Conselho Fiscal: Reginaldo Lima de Jesus; Roberto Alves Meireles e Suzi Correa Marques Cosmo. 

Comissão Sindical: Ananias Lopes Zedes, Lirando de Azevedo Jacundá, Welington Miranda França, Cordélia 
Cerqueira Ribeiro e José Ailton de Melo Coelho.

COMPOSiçãO DA NOvA DiRETORiA


