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Notas & Informações

F altando cerca de
um mês para o fim
do prazo de entre-
ga das declarações
de ajuste do Im-
posto de Renda

Pessoa Física (IRPF), a Secreta-
ria da Receita Federal iniciou
uma operação para alertar os
contribuintes de que as frau-
des serão severamente puni-
das, com multas de até 150% so-
bre o valor do imposto devido.
“Eu provoco a sensação de ris-
co nos grandes contribuintes
que se comportam de maneira
irregular”, disse o coordenador-
geral de Fiscalização, Antonio
Zomer.

A operação – que poderia cha-
mar-se “assusta contribuinte”
– se repete, a cada ano, nesta
época. Neste ano, o Fisco fisca-
lizará 8 mil contribuintes cujas
declarações de IR do exercício
de 2009 apresentaram fortes
indícios de sonegação. Os 8 mil
serão convocados para prestar
esclarecimentos e, confirma-
das as fraudes, incorrerão em
penalidades, como juros e mul-
tas. A Receita estima que o
montante sonegado pelo grupo
seja da ordem de R$ 3,4 bilhões
– ou 19,2% da arrecadação do
IRPF de R$ 17,6 bilhões, em
2010. Também serão intimadas
440 mil pessoas jurídicas, acu-
sadas de não recolher tributos
no valor de R$ 6 bilhões.

No ano passado, foram fei-
tas 8 mil investigações de pes-
soas físicas – mesmo número
deste ano – das quais 1,3 mil re-
sultou em autuações no valor
médio de R$ 430 mil. As autua-
ções perfizeram, portanto, o
montante de R$ 560 milhões,
valor próximo ao de R$ 600 mi-

lhões cobrado de 100 mil con-
tribuintes colhidos na “malha
fina” do IR.

A Secretaria da Receita Fede-
ral investiu pesadamente em
automação e fiscalização, usan-
do a informática para compa-
rar as declarações com base em
parâmetros aplicáveis ao con-
junto de contribuintes. Pode,
assim, dedicar mais atenção
àqueles que estão fora dos parâ-
metros. A maioria dos 25 mi-
lhões de contribuintes de IR,
de fato, não sonega – e dos 2%
do total (500 mil) incluídos na
malha fina, em 2010, apenas
100 mil foram multados.

Dos contribuintes escolhi-

dos para a fiscalização extraor-
dinária, a maioria é de pessoas
de renda elevada – empresá-
rios, sócios e administradores
de empresas e profissionais li-
berais. A ênfase é fiscalizar
omissões de rendimentos aufe-
ridos de organismos internacio-
nais, ganhos provenientes de
ações judiciais e ganhos de capi-
tal provenientes da alienação
de bens.

Um programa especial de fis-
calização foi destinado, neste
ano, aos aplicadores em bolsas
de valores. Três desses investi-
dores realizaram até mil opera-
ções em renda variável num
único dia, incorrendo em mul-
ta superior a R$ 10 milhões.

A Receita investiga a remune-
ração disfarçada paga a altos fun-
cionários sob a forma de depósi-

tos em fundos de previdência
privada, repetindo o que fazia,
no passado, com os cartões de
crédito corporativos (não se sa-
be se os beneficiários desses car-
tões no Executivo Federal tam-
bém são suspeitos de receber re-
muneração não declarada).

Mas, sobretudo, o Fisco quer
avaliar as opções de compra de
ações concedidas a altos execu-
tivos. Nessas operações, a com-
panhia vende as ações a preços
inferiores aos de mercado, per-
mitindo que os favorecidos re-
vendam os papéis no mercado,
com lucro e pagando 15% sobre
os ganhos de capital devidos na
compra e venda de ações. Es-
ses contribuintes, no entanto,
estariam sujeitos a uma alíquo-
ta de IR de até 27,5%, se os valo-
res fossem incluídos em sua re-
muneração mensal regular.

A operação “assusta contri-
buinte” confirma a política de
dois pesos e duas medidas da
Receita Federal – que não tem
pressa em pagar as restituições
atrasadas, havendo declara-
ções presas na malha fina des-
de 2006, segundo reportagem
do Jornal da Tarde (Seu Bolso,
22/3). E, quando há correções
da Tabela do IR, usa-se um inde-
xador que não cobre a inflação,
como o de 4,5%, anunciado há
pouco.

O ritmo das liberações das
restituições é, inclusive, mais
lento do que o do ano passado:
no mesmo período de 2010, fo-
ram liberados R$ 956,6 milhões
a 570 mil contribuintes e, neste
ano, R$ 462,4 milhões a 238,6
mil contribuintes.

Adiando pagamentos, o Fisco
evita que o Tesouro mostre um
superávit primário menor.

O governo esta-
dual está ado-
tando uma sé-
rie de medidas
com o objetivo
de transformar

o Departamento Estadual de
Trânsito (Detran) num órgão
eficiente, desburocratizado,
transparente e acessível a todo
cidadão, no padrão do Poupa-
tempo. Falhas de gestão permi-
tiram que ele fosse dominado,
nas últimas décadas, por esque-
mas de corrupção e falcatruas
de todo tipo, que beneficiavam
várias máfias em prejuízo da
população, sempre mal atendi-
da. No dia 10 de março, o go-
vernador Geraldo Alckmin assi-
nou o decreto que transfere o
Detran da Secretaria da Segu-
rança Pública para a Secretaria
de Gestão Pública. Com a mu-
dança, 1.394 policiais, incluin-
do delegados e investigadores,
voltarão às suas atividades na
área de segurança pública.

É a mudança mais radical fei-
ta no departamento nos últi-
mos anos, inspirada no bem-su-
cedido modelo do Poupatem-
po, no qual a transparência é
assegurada pela tecnologia da
informação. O Detran ficará li-
gado diretamente ao secretá-
rio de Gestão Pública, Julio Se-
meghini, e sob a coordenação
do ex-superintendente do Pou-
patempo Daniel Annenberg.
Nos próximos 120 dias serão
feitas várias alterações nas uni-
dades do Ciretran e do Detran,
para que elas possam adotar o
padrão estrutural dos postos
do Poupatempo.

A iniciativa é de grande im-
portância, não apenas para a ca-
pital, como para todo o Esta-

do. Em entrevista ao Estado, o
secretário Semeghini informou
que, em Americana, a 120 quilô-
metros de São Paulo, há mais de
7 mil pessoas aguardando a
oportunidade de requisitar a
Carteira Nacional de Habilita-
ção (CNH) no Ciretran local. Si-
tuações como essa devem mu-
dar com a reforma já em curso
do Detran e também porque os
postos do Poupatempo passa-
rão a ter serviços vinculados a
esse órgão. Neles será possível
cadastrar impressões digitais e
entregar a documentação para
a primeira CNH.

Um grupo de transição atuará
para oferecer mais serviços pela

internet, a simplificação de pro-
cessos para a execução de ou-
tros e a redução dos prazos de
emissão dos documentos, com
opção de sua entrega na casa
dos cidadãos. Aproximadamen-
te 30 serviços serão oferecidos
pela internet, desde a solicita-
ção da CNH e da segunda via do
Certificado de Registro e Licen-
ciamento de Veículo (CRVL)
até o pedido de permissão inter-
nacional para dirigir, alteração
de endereço e o extrato do veícu-
lo, que contém o registro de
ocorrências e dados que com-
provam sua regularidade.

Um novo modelo de relacio-
namento com os Centros de
Formação de Condutores
(CFCs), os médicos e os psicólo-
gos também será adotado. O go-
verno estadual pretende inves-

tir em treinamentos e suporte
para que o atendimento aos ci-
dadãos nesses locais seja realiza-
do com a rapidez e a eficiência
do Poupatempo. A coordena-
ção do Detran fará o acompa-
nhamento, a avaliação e o cre-
denciamento dos parceiros pa-
ra adequação ao novo sistema.

A maior proximidade com os
cidadãos será assegurada por
meio da instalação de canais de
relacionamento direto com o
Detran, como o atendimento te-
lefônico, para informações e
agendamento de serviços, e a ou-
vidoria, que receberá denún-
cias, sugestões e elogios. O De-
tran irá também para as redes
sociais, ambiente em que elo-
gios e críticas repercutem de for-
ma impressionante por uma ma-
lha de milhões de pessoas em
tempo recorde. Tudo isso indi-
ca que o governo pretende mes-
mo acabar com a ineficiência e a
corrupção do Detran e colocá-
lo à prova.

Integra ainda esse processo
de mudança, a decisão de atri-
buir ao órgão a execução de ativi-
dades ligadas à educação para o
trânsito e a reformulação do sis-
tema de avaliação dos conduto-
res. Todas as mudanças devem
ser colocadas em prática em um
ano, prazo curto para os pa-
drões da administração públi-
ca, mas que se justifica pela si-
tuação a que chegou o Detran.

De um dos órgãos mais pro-
blemáticos da administração
pública estadual, o Detran pode-
rá transformar-se num exem-
plo do esforço do governo para
reduzir custos, aumentar a efi-
ciência e a transparência e me-
lhorar a qualidade dos serviços
oferecidos pelo Estado.

Central de atendimento ao leitor:
3856-5400 –
falecom.estado@grupoestado.com.br
Central de atendimento ao assinante
Capital: 3959-8500
Demais localidades: 0800-014-77-20
www.assinante.estadao.com.br
Classificados por telefone:
3855-2001
Vendas de assinaturas:
Capital: 3950-9000
Demais localidades: 0800-014-9000
Vendas Corporativas:
3856-2917
Central de atendimentos
às agências de publicidade:
3856-2531 – cia@estado.com.br
Preços venda avulsa: SP: R$ 3,00 (segunda
a sábado) e R$ 5,00 (domingo). RJ, MG, PR,
SC e DF: R$ 3,50 (segunda a sábado) e R$
6,00 (domingo). ES, RS, GO, MT e MS: R$
5,50 (segunda a sábado) e R$ 7,50 (domingo).
BA, SE, PE, TO e AL: R$ 6,50 (segunda a
sábado) e R$ 8,50 (domingo). AM, RR, CE,
MA, PI, RN, PA, PB, AC e RO: R$ 7,00 (se-
gunda a sábado) e R$ 9,00 (domingo)
Preços assinaturas: De segunda a domingo
– SP e Grande São Paulo – R$ 69,90/mês.
Demais localidades e condições sob consulta.

Avenida Engenheiro Caetano Álvares, 55 -
6º andar, CEP 02598-900
Fax: (11) 3856-2920
E-mail: forum@grupoestado.com.br

As cartas devem ser enviadas com assinatu-
ra, identificação, endereço e telefone do
remetente e poderão ser resumidas. O Esta-
do se reserva o direito de selecioná-la para
publicação. Correspondência sem identifica-
ção completa será desconsiderada.
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Divergências com o
presidente da Con-
federação Brasileira
de Futebol (CBF) e
do Comitê Organi-
zador Local (COL)
da Copa do Mundo
de 2014, Ricardo

Teixeira, sobre a sucessão na Fifa, a
entidade mundial do futebol, podem
ter levado o presidente desta última,
Joseph Blatter, a mudar sua opinião a
respeito da atuação dos dirigentes do
esporte no País e das autoridades en-
volvidas na organização da competi-
ção. Desde a escolha do Brasil para se-
diar a próxima Copa, Blatter elogiava
a atuação do COL brasileiro e não
apontava problemas na organização
da competição. Em encontro com jor-
nalistas estrangeiros segunda-feira
passada, na Suíça, porém, fez críticas
duras – e procedentes.

A mudança surpreende. Há pouco,
numa reunião com dirigentes brasi-

leiros na Suíça, Blatter elogiou o tra-
balho do COL, dizendo ser “muito
bom” seu “comprometimento e pro-
gresso” na organização da Copa.
Agora, observou que, “se formos
comparar com a África do Sul três
anos antes da Copa, há claramente
um atraso do Brasil em relação ao es-
tágio onde estavam os sul-africa-
nos”, disse. “A Copa é amanhã, mas
os brasileiros acham que é depois de
amanhã”, declarou.

Embora a Fifa estivesse preocupa-
da com os preparativos para a Copa,
Blatter nunca se manifestara de ma-
neira tão clara sobre a questão. Dei-
xava a tarefa para o secretário-geral
da entidade, Jérôme Valcke. Em
maio, por exemplo, numa de suas
mais conhecidas manifestações,
Valcke afirmou que o relatório so-
bre os preparativos da Copa de 2014
que chegara a suas mãos era preocu-
pante. “Há alguns estádios com o
alerta vermelho já aceso. É impres-

sionante como o Brasil já está atrasa-
do. E não estou falando apenas do
Morumbi (na época, ainda cogitado
para a abertura da Copa) e do Mara-
canã, estou falando de vários está-
dios”, advertiu então.

Nessa semana, Blatter disse estar
especialmente preocupado com a in-
definição em relação ao Itaquerão, o
estádio a ser construído em Itaque-
ra para a abertura da Copa. A maior
parte das obras para a Copa do Mun-
do precisa estar concluída até 2013,
quando o Brasil sediará a Copa das
Confederações, mas Blatter tem dú-
vidas sobre isso. “Corre-se o risco
de que nem o Rio de Janeiro nem
São Paulo possam organizar parti-
das”, porque os estádios não estarão
adequados para receber jogos da Co-
pa das Confederações, que será uma
espécie de teste para o Mundial.

Como era de esperar, os responsá-
veis pelos preparativos da Copa ne-
garam a existência de problemas ou

de atraso nas obras. O ministro do
Esporte, Orlando Silva, disse que, pa-
ra tranquilizar Blatter, vai convidá-
lo para uma visita ao País, durante a
qual verá que as obras estão sendo
executadas “a todo vapor” e que os
prazos acertados com a Fifa serão
observados.

Em nota, a CBF desmentiu que ha-
ja o risco de as obras do Maracanã
não serem concluídas até a Copa
das Confederações, e quanto ao Ita-
querão afirmou que, “apesar de a
obra ainda não ter sido iniciada, te-
mos trabalhado de forma intensa
(...) para equacionar as últimas ques-
tões técnicas”.

A polêmica entre Blatter e Teixei-
ra pode ter alguma coisa a ver com a
próxima eleição na Fifa, na qual Blat-
ter tentará a reeleição e o dirigente
brasileiro apoia outro candidato, o
asiático Mohamed bin Hamman.

Quaisquer que sejam as razões pa-
ra a mudança de atitude do presiden-

te da Fifa, não se pode deixar de re-
conhecer que as críticas ao atraso
nos preparativos para a realização
da Copa no País são fundamentadas.
As obras de alguns estádios estão
atrasadas, e isso certamente inclui
aqueles programados para sediar o
jogo de abertura (Itaquerão) e a fi-
nal (Maracanã).

Mais preocupantes ainda são as
obras de infraestrutura, de responsa-
bilidade do setor público, para asse-
gurar o transporte adequado aos tu-
ristas que virão ao Brasil, e sobre as
quais Blatter nada disse. O setor
mais atrasado é o aeroportuário.
Com a criação da Secretaria de Avia-
ção e a profissionalização da gestão
da Empresa Brasileira de Infraestru-
tura Aeroportuária, o governo fede-
ral mostrou estar atento ao proble-
ma. Mas é preciso executar com rapi-
dez e eficácia os planos de expansão
e melhoria, pois o prazo é curto. A
Copa é amanhã, como disse Blatter.

O atraso das obras para a Copa de 2014

● “Alguém esperava que ele fosse diferente dos demais? Quan-
do a coisa é para o lado ruim, aprende-se num instante!”
ALZIRO RIBEIRO DA SILVA

● “Parem de persegui-lo. Só porque ele foi eleito com milhões
de votos. É discriminação!”
VANESSA PASCOVITH

● “Acorda, meu povo! Votar por votar, votar por interesses, vo-
tar sem critérios, votar por protesto? Dá nisso.”
LUIZ NICOLI

“O alto porcentual de
satisfação na pesquisa
se deve ao fato de terem
tirado o bode da sala”

JOSÉ ROBERTO CICOLIM /
CORDEIRÓPOLIS, SOBRE A
APROVAÇÃO DA PRESIDENTE
DILMA ROUSSEFF
jrobcicolim@uol.com.br

“Agora é o palhaço que
ri da plateia”

WALTER MENEZES / SÃO ROQUE,
SOBRE O DEPUTADO TIRIRICA
wm-menezes@uol.com.br

“Qual a diferença entre
Tiririca e os outros 512?
Palhaços somos nós!”

PEDRO OCTAVIO BEGALLI /
PEDREIRA, IDEM
begalli.pedro@hotmail.com

cisão do STF. A raiz do problema
está realmente nos partidos polí-
ticos, que deveriam aprovar ape-
nas candidaturas com ficha lim-
pa; caso contrário, esses partidos
deviam merecer a dúvida popu-
lar sobre a sua moralidade!
EDUARDO D. MAINZER
plmainzer@hotmail.com
São Paulo

Passa-pé

O sr. José Nêumanne diz que “é
definitivamente lamentável que
a onda de indignação despertada
na sociedade brasileira pela vota-
ção do STF que adiou a vigência
da Lei da Ficha Limpa para a elei-
ção de 2012 não passe de um tsu-
nami cívico inócuo”. Lamentável
e inócuo é o seu artigo. O povo
brasileiro levou um passa-pé do
STF e, além de os corruptos co-
memorarem, ainda temos de ler
opiniões como a dele.
AIRAM JAIR TEIXEIRA

airamjt@gmail.com
São Paulo

Direitos e garantias

Nêumanne esclarece muita coi-
sa. Como diz, “a causa não é sóli-
da e a mobilização é festiva e efer-
vescente”. No intuito de tentar
acabar com a corrupção, a maio-
ria dos assinantes do projeto, e
entre eles me incluo, esqueceu
que quem faz as leis são aqueles
cujos interesses na maioria das
vezes são contrários à lei. O mais
importante é preservarmos os di-
reitos e garantias que a Constitui-
ção nos assegura. Não há quem
não queira que a decência seja pa-
râmetro da vida pública, mas ela
deve ser alcançada de acordo
com a Constituição, democratica-
mente votada. E não há democra-
cia sem respeito às instituições.
MARIA TEREZA MURRAY
terezamurray@hotmail.com
São Paulo

O Fisco vai agora atrás
dos executivos
beneficiários de opções
de compra de ações

Operação ‘assusta contribuinte’

Um dos mais atrasados
serviços estaduais entra
em mais um processo
de reestruturação

Modernização do Detran

Text Box
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 4 abr. 2011, Primeiro Caderno, p. A3.




