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EDITORIAL

O liberalismo moderno, ou 
“neoliberalismo”, que prega a 
adequação das administrações 
públicas em nome de um pseu-
dodesenvolvimento, é uma ideia 
em que o Estado constituído te-
ria que se ausentar de algumas 
atividades sob o manto da neces-
sidade de um Estado Mínimo. 
Mas, afinal, o que isso tem a ver 
com o funcionalismo público no 
Brasil? 

Há poucos anos, o funcio-
nalismo constituía uma classe 

respeitada e em muitos lugares 
tida como a base da economia. 
Geralmente com melhor nível de 
cognição e formação, em virtude 
das regras de ingresso definidas 
pela Carta Magna/88, sustentava 
a burocracia moderna.

Com influência no OCDE 
(Organização de Cooperação de 
Desenvolvimento Econômico) – 
o clube dos ricos – e ciente da 
posição estratégica do Brasil em 
razão de seu potencial econômi-
co, o movimento neoliberal ela-
borou estudo no qual faz reco-
mendações ao governo, a fim de 
atender a ferocidade do grande 
capital. 

Sob essa ótica, a OCDE pro-
pôs as reformas da previdência 

e trabalhista, diminuição do nú-
mero de funcionários públicos, 
fim de direitos de aposentadoria 
e o fim da aposentadoria públi-
ca, sob a égide de que tudo isso 
custa muito.

Com a intenção de abocanhar 
os serviços públicos, os quais o 
Estado Brasileiro deixa de pres-
tar à sociedade, os mentores ne-
oliberais têm desqualificado o 
funcionário público, e as empre-
sas estatais, pela execração midi-
ática, imputando a esse servidor 
as mazelas oriundas de má gestão 
e corrupção dos governantes.

É preciso, no entanto, lem-
brar que, contrariando a CF/88, 
os políticos têm preenchidos as 
vagas no serviço público com 

Neoliberalismo 
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terceirização, cargos comissiona-
dos, DTs e funções gratificadas 
que lhes servem de garantia do 
cabresto eleitoral, uma vez que o 
funcionário público “puro san-
gue”, cujo ingresso se deu por 
concurso, não se sujeitaria a esta 
perversão. Mas isso não é dito.

Devemos estar atentos a este 
movimento dos atuais burgueses, 
tal qual ocorreu na velha Revolu-
ção Francesa - quando os ricos 
ficaram mais ricos e os pobres 
ainda mais pobres -, como tam-
bém dar o troco: trabalhando e 
votando em candidatos funcio-
nários públicos ou que represen-
tem verdadeiramente a defesa do 
Estado e de um serviço público 
de qualidade.   

0

ATIVO 31/05/2018 31/05/2017

CIRCULANTE DISPONÍVEL 1.058.451,79 946.153,68 

Caixa/Bancos 1.749,40 26.955,72

Aplicação de curto prazo 1.056.702,39 919.197,96 

CRÉDITOS DIVERSOS 4.795,11  0 

Adiantamento a Empregados  4.795,11  0

TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE 1.082.256,34 946.153,682 

ATIVO NÃO CIRCULANTE  2.518.015,22 2.509.752,48

REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 45.089,50  41.874,87 

Aplicações Financeiras 45.089,50 41.874,87 

IMOBILIZADO 2.472.925,72 2.467.877,61 

Imóveis 1.986.998,59 1.986.998,59 

Máquinas e Equipamentos 127.265,18 121.405,61 

Móveis e Utensílios 74.304,45 73.038,45 

Instalações 239.368,81 239.368,81 

Veículos 45.800,00 127.299,00 

Software 1.795,00 1.795,00 

(-) Depreciações (2.606,31) 91.794,85-

 

TOTAL DO ATIVO 3.581.262,12 3.455.906,16

  

PASSIVO 31/05/2018 31/05/2017

CIRCULANTE 43.373,00 42.007,50

Fornecedores 20.609,97 18.224,55

Obrigações Sociais 15.345,98 18.015,31

Obrigações Fiscais 7.417,05 5.767,64

PASSIVO NÃO CIRCULANTE - -

PATRIMÔNIO SOCIAL 3.537.889,12 3.413.898,66

Deficit/Superavit Acumulados 3.537.889,12 3.413.898,66

TOTAL DO PATRIMÔNIO SOCIAL 3.537.889,12 3.413.898,66

TOTAL DO PASSIVO 3.581.262,12 3.455.906,16

 RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/105/2018 31/05/2017

RECEITAS 621.334,15 909.568,50

Receita C/Associados e Outros 621.334,15 909.568,50

Superávit Bruto Operacional 621.334,15 909.568,50

DESPESAS (612.325,52) (885.020,13)

(-) Despesas Administrativas (601.929,11) (873.308,14)

(-) Despesas Tributárias (4.328,45) (5.771,24)

(+/-) Despesas/Receitas Financeiras 6.067,96 5.940,75

(+) Outras despesas (6.074,63) (11.881,50)

RESULTADO 9.008,63 24.548,37

Balancete comparativo 2018/2017
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Conselho de Gestão traça plano 
para 2018: piso salarial é prioridade

O Conselho de Gestão se reúne mensalmente e uma de suas competências, previstas no Estatuto, é 
fixar as diretrizes políticas e administrativas do sindicato.

Piso, reestruturação da carreira de Auxiliares Fazendários, gestão das sedes sociais e posi-
cionamento do sindicato frente às eleições foram alguns dos assuntos da reunião.

Negociação com o governo para buscar 
solução para o piso salarial está avançando

“É preciso conti-
nuarmos as con-
versas para, no 
momento opor-

tuno, termos 
uma boa solução 

para negociar 
com o governo”

Janete de Sá
Deputada Estadual

O Conselho de 
Gestão do 
S ind i f i s c a l 

se reuniu no dia 28 de 
junho para fazer uma 
avaliação dos principais 
assuntos que envolvem 
os interesses da catego-
ria e tomar deliberações 
sobre rumos a seguir. 

Sobre o problema 
do piso salarial, foi feito 
relato sobre a reunião 
com a deputada estadu-
al Janete de Sá, em que 
participaram aproxima-
damente 35 colegas e os 
representantes do Sindi-
fiscal, Carlos Heugênio 
Duarte Ca-
misão e Ge-
raldo José 
Pinheiro. 

A rees-
truturação 
da carreira 
de Auxiliar 
F a z e n d á -
rio também 
é tratada 
como as-
sunto prio-
ritário na 
gestão. Ain-
da nestes 
meses de junho e julho, 
a Diretoria do Sindifis-
cal tem se reunido per-
manentemente com re-
presentantes dos AF´s, 
Fátima, Adriana, Vales-
ca, entre outros colegas. 
O assunto também está 
sendo tratado nas reuni-
ões com o representante 
do governo do Estado 
nas negociações, Bruno 
Funchal.

A respeito do Bônus 
por Desempenho, o 
Setor Jurídico entende 
que ele tem natureza re-
muneratória, ou seja, há 
incidência de impostos 
e contribuições legais e 
está sujeito ao teto.

Em relação às sedes 
sociais de Cachoeiro de 

Itapemirim e Vila Ve-
lha, os diretores apon-
taram as altas despesas 
proporcionadas com a 
manutenção dos clubes. 
As receitas não são su-
ficientes para arcar com 
as despesas, o que tor-
na necessário reposição 
mensal.

A comissão constitu-
ída em Assembleia Ge-
ral para discussão dessa 
e de outras questões a 
respeito dos clubes será 
convocada para discu-
tir  soluções para o pro-
blema. Entretanto, na 
última página do jornal 

Ação Fiscal já 
há incluso um 
comunicado 
de reajuste 
dos valores 
referentes à 
mensalidade, 
entrada para 
não sócios e 
uso da infra-
estrutura da 
Sede Social. 
Há ao menos 
dois anos, as 
mensalidades 
para sócio-

-contribuintes não eram 
reajustadas.

Sobre as eleições que 
se avizinham, a postura 
recomendada pelo Con-
selho de Gestão, e aca-
tada pela Diretoria do 
Sindifiscal, é de que, no 
voto individual, cada um 
procure se aproximar 
e votar em candidatos 
compromissados com 
os interesses da catego-
ria e do funcionalismo 
público. “Precisamos 
nos comprometer, cada 
um de nós, com repre-
sentantes políticos que 
têm nos apoiado ao lon-
go de anos e compro-
missados com o serviço 
público de qualidade”, 
disse Lúcio Berilli. 

No final do mês de 
junho, um grupo de au-
ditores fiscais solicitou 
audiência com a deputa-
da Janete de Sá para con-
versar sobre o problema 
do piso salarial. Para a 
reunião, foram convida-
dos os diretores do Sin-
difiscal, representados 
por Carlos Camisão e 
Geraldo Pinheiro.

No encontro, na As-
sembleia Legislativa, foi  
abordada a questão dos 
auditores fiscais que in-
gressaram por meio do 
concurso de 2013, para 
serem admitidos como 
AFRE I, mas que foram 
admitidos como AFRE. 
Existe uma ação judicial 
em curso, que o Depar-
tamento Jurídico do Sin-
difiscal está acompanhan-
do. 

Os diretores do sin-
dicato reafirmaram o 
compromisso em buscar 
solução para o piso por 
meio de ajuste na tabela 

remuneratória.
Na reunião, a deputa-

da Janete de Sá se com-
prometeu a “abraçar o 
pleito” e contribuir no 
que for possível para a 
resolução do problema. 

A Diretoria do Sindi-

fiscal tem uma agenda de 
reuniões com o governo 
do Estado, representado 
na mesa de negociações 
pelo Secretário de Esta-

do da Fazenda, Bruno 
Funchal.

O piso remuneratório 
no Espírto Santo para 
os auditores fiscais é o 
menor do Brasil, o que 
acarreta problemas nos 
processos de trabalho 
e na gestão. Para Cami-
são, “os colegas não têm 
incentivo para seguir na 
carreira e ficam preocu-
pados mais com o futuro 
do que com o presente. 
Muitos pensam em rea-
lizar outros concursos. 
Mas a maioria, como os 
que participaram da reu-
nião, acreditam que com 
luta e muita negociação 
é possível superar mais 
esse problema. Nós, da 
Diretoria, concentramos 
esforços para soluções o 
quanto antes”.

Janete disse que “é 
preciso continuarmos as 
conversas para, no mo-
mento oportuno, termos 
uma boa solução para ne-
gociar com o governo”.

“Precisamos nos 
comprometer 

com candidatos 
que tenham com-

promisso com o 
Fisco e com servi-

ço público.”
Lúcio Berilli
Delegado da Região Sul
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Uma comis-
são tem for-
mulado uma 

proposta de Projeto de 
Lei de reestruturação de 
Plano de Carreira dos 
Auxiliares Fazendários a 
ser apresentado na mesa 
de negociação com o 
governo do Estado, re-
presentado pelo secretá-
rio de Estado da Fazen-
da, Bruno Funchal.

Na última reunião, 
foram finalizados os es-
tudos de impacto finan-
ceiro da proposta, que 
serão discutidos na pró-
xima reunião.

 Ultrapassada essa 
etapa, a próxima fase é 

concluir a proposta de 
Projeto de Lei e avançar 
nas negociações.

A reivindicação dos 
auxiliares fazendários é 
antiga e justa. Já há bom 
tempo, eles vêm assu-
mindo cargos e funções 
importantes na Secre-
taria da Fazenda, nas 
Agências Regionais, nas 
Subgerências e em di-
versas áreas essenciais.

“Nossa reivindicação 
é muito justa sim, pois 
somos uma categoria no 
Estado sem uma situa-
ção funcional de carreira 
definida, mas vamos lu-
tar e resolver isso”, ex-
pressou Fátima.

Da esquerda para direita: Zenaide,Geraldo, Camisão, Adriana, Fátima, Valesca e Rogério se debruçam na 
busca de soluções para a carreira dos auxiliares fazendários na Secretaria de Estado da Fazenda.

Auxiliares Fazendários e Diretoria 
estudam reestruturação da carreira 
As representantes dos auxiliares fazendários Adriana, Fátima e Valesca se reuniram no dia 
11 de julho com a Diretoria para continuarem a elaboração de projeto para a carreira.

Novo plano Unimed é assinado: mais uma conquista da categoria!
Colegas que ainda não fizeram migração ou que ainda não aderiram, poderão fazê-lo até 30 de setembro de 2018.

Foi com muito en-
volvimento da categoria, 
diretores e funcionários 
que o Sindifiscal conse-
guiu ultrapassar a meta 
de mais de 230 pessoas, 
entre titulares e depen-
dentes, no processo de 
migração e adesão ao 
novo plano de saúde 
Sindifiscal-Unimed-Be-
nevix. 

O convênio foi assi-
nado no dia 19 de julho. 
Trata-se de uma reivindi-
cação antiga e uma pro-
messa de campanha da 
atual Diretoria, de pro-
piciar um plano de saúde 
menos oneroso.

Para aqueles que ain-
da não aderiram ou não 
migraram para o novo 
plano, o prazo para fazê-
-lo, sem que tenham que 
cumprir carência e pagar 
taxa de adesão, vai até o 
dia 30 de setembro de 
2018.

“Conforme prome-
tido, a Diretoria do Sin-
difiscal, depois de longas 
tratativas, que se arras-
tam desde janeiro deste 
ano, finalmente assinou 
o contrato de adesão”, 
comemora a Diretora Ju-
rídica Zenaide Tomazelli 
Lança.

Na próxima edição 
do jornal Ação Fiscal, se-
rão informados detalhes 
do contrato assinado.

Esclarecimentos so-
bre o novo plano podem 
ser obtidos com os cor-
retores da Benevix: 

Alexandre 
(27) 9-9842-3674.

Rômulo 
(27) 9-9813-2392.

José Carlos 
(27) 9-9908-4109.

O advogado do Sindifiscal, Gilmar Lozer, e os diretores Camisão, Zenaide, Geraldo e Rogério 
celebram a assinatura do novo convênio do plano de saúde Sindifiscal-Benevix-Unimed.

Representantes da Benevix e diretores do Sindifiscal recebem os colegas Délcio e família, à esquerda; 
Rômulo Amaral e esposa, ao centro; e Nazareno e esposa, à direita, para adesão ao novo plano. 
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O a u d i t o r 
fiscal da 
R e c e i t a 
E s t a d u -

al Allan Dias Lacerda, 
integrante da Primeira 
Turma de Julgamento 
da Gerência Tributária 
da Sefaz, apresentou 
em 29 de maio o arti-
go “A Contribuição do 
Precedente Vinculante 
para o Desenvolvimen-
to Econômico dos Paí-
ses” durante a Interna-
tional Conference on 
Law, Justice and Global 
Development, realizada 
na JW Marriott Miami 
Conference Room. A 
conferência tem por ob-
jetivo estudar como a lei 
molda, facilita e desafia 
a exclusão econômica, 
política e cultural em um 
cenário legal e político 
fragmentado.

Formado em Direito 
pela Universidade Federal 
do Espírito Santo (Ufes), 
mestre em Direito Pro-
cessual Civil e doutoran-
do em Direitos Funda-
mentais pela Faculdade de 
Direito de Vitória (FDV), 
Allan investiga se a ado-
ção do precedente de na-
tureza vinculante (quando 
as decisões judiciais das 
Cortes superiores têm de 
ser obedecidas pelas ins-
tâncias inferiores) pode 
ajudar no desenvolvimen-
to econômico dos países. 

Ingresso na Sefaz 
em abril de 2010, quan-
do também começava a 
vida acadêmica, a parti-
cipação na conferência 
internacional foi avalia-
da como de “extrema 
importância”. “Foi mi-
nha primeira apresen-
tação no exterior. Pude 
representar o Círculo de 
Vitória, grupo de estudo 
pelo qual fui e que é lide-
rado pelo Samuel Meira 
Brasil. Profissionalmen-
te você ganha projeção, 
assim como em termos 
acadêmicos, o que é 

gratificante para quem 
ainda está engatinhando 
nesta área”, diz.

Indagado sobre o 
que o levou a escrever 
sobre precedente vin-
culante, Allan comenta 
que o tema possui rela-
ção com sua dissertação 
de Mestrado, quando ex-
plorou a súmula vincu-
lante. Também há, ainda 
que não diretamente, li-
gação com as atividades 
exercidas na Secretaria 
da Fazenda.

“O estudo é aplica-
do de forma indireta [à 
Sefaz] porque, querendo 
ou não, estamos subme-
tidos a um Conselho, 
ao próprio Judiciário 
e às questões da PGE 
(Procuradoria-Geral do 
Estado). Então se você 
sabe como aplicar bem 
os precedentes, conse-
gue entender melhor as 
decisões do Conselho e 
saber o que deve ou não 
extrair dali”, afirma.

O fato de trabalhar 
com julgamento de pro-
cessos, junto a colegas 
como João Antônio Nu-
nes e Rogério Zanon, 
também torna o estudo 
do tema bastante útil. 
E por falar em estudos, 
outros mais já têm sido 
desenvolvidos pelo au-
ditor, que deve apresen-
tar nos próximos me-
ses publicações sobre 
Federação e a Reforma 
Tributária proposta pelo 
deputado federal Luiz 
Carlos Hauly.

“A Reforma [do 
Hauly] não resolve o pro-
blema. Ainda há muita 
concentração na União e 
retirada de parte impor-
tante do ICMS dos Esta-
dos. Há também um pro-
jeto dele para dar maior 
autonomia ao Estado por 
meio de um órgão híbrido 
do Fisco a nível nacional, 
mas não é bem esclare-
cido como funcionaria. 
Vejo isso mais como uma 

Allan Dias Lacerda acredita que a produção acadêmica é uma das soluções para dissipar o ódio propa-
gado contra o funcionalismo público, apontado por muitos como o motivo da crise financeira do país.

forma de atrair apoio aos 
Fiscos, mas o pior, que é 
a concentração de renda, 
continua. Fora que os mu-
nicípios, depois dos cinco 
anos de transição, pode-
rão ter diminuídas suas 
rendas”, critica Allan.

O auditor também 
fala sobre a demoniza-
ção do imposto, tão co-
mum na sociedade bra-
sileira. “O imposto tem 
de ser entendido como 
algo importante. Só que 
a forma com que ele é 
tratado no Brasil dificul-
ta muito, por isso uma 
boa Reforma Tributária 
se faz necessária. A for-

Entrevista: Allan Dias, auditor 
fiscal, apresenta artigo nos EUA

ma como os gestores o 
aplicam muitas vezes 
também não é correta. 
Então alguns aproveita-
dores demonizam o fato 
errado. Também acho 
que a carga tributária 
poderia diminuir, se me-
lhor distribuída, mas o 
imposto não é o proble-
ma. E sim a aplicação, a 
corrupção e outros fato-
res”, discursa.

Allan Dias ainda 
aponta a academia como 
uma das soluções para 
dissipar o ódio propa-
gado contra o funciona-
lismo público, apontado 
erroneamente por mui-
tos como o motivo da 
crise econômica e social 
pela qual passa o Brasil. 
“A sociedade, principal-
mente nos últimos anos, 
tem sido levada por ódio 
ao funcionário público. 
Então se ela começar a 
entender o que se faz, 
com artigos e estudos, 
com certeza essa per-
seguição vai diminuir. 
Uma das formas de nos 
dar voz é justamente 
pela área acadêmica”, 
pontua.

Falta de apoio
Apesar da importân-

cia de especializações 
como o Mestrado e o 

Doutorado, Allan acre-
dita que atualmente fal-
ta apoio do Estado para 
servidores públicos que 
se dedicam à vida acadê-
mica. “O Estado deveria 
dar mais apoio à questão 
acadêmica. Da minha 
Gerência tenho total in-
centivo. Agora, por parte 
do Estado, hoje em dia 
está muito difícil. Desde 
que se iniciou a crise, to-
dos os incentivos foram 
cortados, ainda que a 
especialização contribua 
muito com o trabalho”, 
finaliza.

“O Estado de-
veria dar mais 
apoio à questão 
acadêmica. Des-
de que se iniciou 
a crise, todos os 
incentivos foram 
cortados”.

“O   imposto 
tem de ser en-
tendido como 

algo importan-
te. Só que a 

forma com que  
ele é tratado no 

Brasil dificulta 
muito isso”.
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Seminário discute anomalias do 
Sistema Tributário brasileiro

Pedro Lopes,  au-
ditor fiscal do 
Rio Grande do 

Norte e diretor da Fena-
fisco, ministrou no dia 30 
de junho na Sefaz o semi-
nário “Reforma Tributária 
Solidária: Menos Desigual-
dade, Mais Brasil”. Cerca 
de 70 pessoas participaram 
do evento. 

Baseada em oito pre-
missas, a Reforma Tributá-
ria Solidária inclui propos-
tas como o fim da isenção 
no Imposto de Renda so-
bre distribuição de lucros 
e dividendos. “Cerca de R$ 
60 bilhões podem ser gera-
dos em um ano”, afirmou 
Pedro Lopes. Entretanto, 
segundo ele, apesar de “do 
ponto de vista Legislativo” 
ser “muito simples”, do 
ponto de vista politico ela 
encontrará bastante resis-
tência do poder econômi-
co, que influencia decisões 
do Congresso Nacional.

Atualmente, o siste-
ma tributário brasileiro 
é regressivo em razão da 
reduzida participação da 
tributação incidente so-
bre a renda e patrimônio. 
Enquanto a participação 
média de impostos so-
bre a renda em países da 

OCDE é de 11,6% do 
PIB, no Brasil ela é de ape-
nas 5,9%. Por outro lado, 
a participação no imposto 
sobre o consumo é maior 
no Brasil. Essa distorção 
reduz significativamente a 
renda disponível das famí-
lias mais pobres.

Também foram citados 
os reflexos na economia 
brasileira em virtude da 
quase ausência da taxação 
de renda: necessidade de 
criação de diversos tribu-
tos, tendo em vista que 
um imposto único, com 
uma alíquota alta, criaria 
rejeição social ao tributo, 
estimulando a sonegação; 
aumento do custo Brasil, 

pela alta taxação tributá-
ria dos bens e serviços e 
maior complexidade do 
modelo com inúmeros tri-
butos sobre a mesma base 
de incidência. 

“Quem ganha menos, 
paga mais. Quem ganha 
mais, paga menos. Pre-
cisamos gerar o que se 
chama de carga tributária 
progressiva para tornar 
este país justo”, defende 
Pedro Lopes. “Também 
não dá para fazer Reforma 
Tributária querendo tirar 
recursos dos municípios 
e dos Estados. É preciso 
que os Estados e municí-
pios tenham arrecadação 
própria”, diz.

Também participaram do evento a deputada estadual Janete de Sá, 
a presidente da Afites Maria Tereza e o presidente da Acees Marco 
Antônio Filho, entre outros auditores e consultores do executivo.

Diretores do Sindifiscal 
participam de Fórum 
Internacional Tributário

O Sindif iscal , 
por meio do 
seu presiden-

te Carlos Heugênio Du-
arte Camisão e do con-
selheiro Luciano José da 
Silva, participou do 1º 
Fórum Inter-
nacional Tri-
butário (FIT), 
que aconteceu 
em São Paulo 
de 4 a 6 junho. 

Por ta -voz 
do movimento 
Reforma Tri-
butária Solidá-
ria, que busca 
soluções capa-
zes de desen-
volver o Bra-
sil garantindo 
justiça fiscal 
como forma 
de promover o 
bem-estar da sociedade, 
o FIT reúne as melhores 
práticas tributárias com 
base em estudos apro-
fundados e trocas de 
experiências com atores 
da economia dos cinco 
continentes.

“Está sendo enrique-
cedora a participação no 
FIT, tendo em vista as 
diversas palestras inter-
nacionais sobre a tribu-
tação em outros países 

da Europa, 
como a re-
gião da Es-
candinávia, 
que susten-
ta a tese da 
R e f o r m a 
Tr ibutár i a 
Solidária”, 
c o m e n t a 
Camisão.

O even-
to foi aberto 
com a pales-
tra magna 
do profes-
sor Marc 
Morgan, da 
Paris School 

of  Economics. Também 
foi lançado o  Livro  “A  
Reforma Tributária Ne-
cessária: diagnóstico e 
premissas”.

O evento foi realiza-
do por Fenafisco, Anfip 
e Sinafresp.

Camisão e Luciano no Fórum em São Paulo, onde foram discutidas 
as melhores práticas internacionais de tributação.

Camisão, Zenaide, Pedro Lopes, Geraldo, Bruno Funchal, Luiz Cláudio, Sérgio Ricardo e Roberto Schul-
ze (presidente do CRC-ES) participaram do seminário sobre a Reforma Tributária Solidária em Vitória.

Apoiado pelo Sindifiscal, o evento integra a agenda nacional do movimento “Reforma Tri-
butária Solidária: Menos Desigualdade, Mais Brasil”, capitaneado pela Fenafisco e Anfip.

“É preciso mu-
dar a matriz 

tributária, tri-
butando rendas 
não alcançadas 

como lucros 
e dividendos, 

grandes fortunas 
e herança”.

Carlos Camisão
Presidente do Sindifiscal



AçãoFiscal
Matéria Especial

ENCAPs: tempo de levar 
a vida com leveza

Em Marataízes, os colegas se reuniram na Pousada Vista Oceânica, que é de propriedade do colega Paulo 
Matos Robles.

Os colegas de Barra de São Francisco apreciaram um deliocioso 
jantar na Churracaria do Jorjão.

O encontro em Cachoeiro de Itapemirim foi no Cerimonial Bom Gosto e contou com a participação 
de colegas de toda a Região Sul.

Em São Mateus, o Encap foi no Clube da Petrobras. No cardápio, 
boas lembranças e muitos “causos”. 

Os colegas de Linhares se reuniram na Associação Atlética do Banco do Brasil. Muita conversa seguida 
de um bom almoço.

Em Colatina, aposentados e pensionistas se reuniram no Restauran-
te Fontana de Trevi.
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Encap Regional é um sucesso e vai 
entrar para o calendário do sindicato

Veja as fotos...

Helvécio Valiatti 

Paulo Robles, Charles Mota e Antônio Carlos

Almoço em São Mateus

Pela primeira 
vez, o Sindi-
fiscal realizou, 

entre os dias 9 de maio 
e 6 de junho, encontros 
regionais com os apo-
sentados e pensionistas. 
Foram contemplados 
os filiados das cidades 
de Alegre, Bom Jesus 
do Norte, São Mateus, 
Colatina, Barra de São 
Francisco, Linhares, Ca-
choeiro de Itapemirim, 
Marataízes e adjacências.

O presidente do Sin-
difiscal, Carlos Cami-
são, explica o porquê da 

pulverização do Encap. 
“Quando ainda estáva-
mos em campanha to-
mamos conhecimento 
da situação de nossos 
associados, cuja maio-
ria é de aposentados e 
pensionistas com idade 
avançada. O formato 
realizado anteriormen-
te, somente na Grande 
Vitória, dificultava ou 
quase impedia essas pes-
soas de participar. En-
tão pensamos em ir até 
elas”, comentou. “Foi 
muito prazeroso e gra-
tificante porque pude-
mos contar de fato com 
a presença das pessoas”, 
completa.

“Em princípio que-
remos fazer anualmente 
esses encontros regio-
nais, inserindo-os no 
calendário de eventos 
do Sindisical, e traba-
lhar para que eles sejam 
cada vez mais atrativos, 
transformando-os em 

algo mais completo ao 
levar, por exemplo, pro-
fissionais como psicólo-
gos para atenderem os 
nossos filiados. A ideia 
é tornar esses encontros 
uma experiência onde as 
pessoas queiram parti-
lhar de seus problemas 
e da sua vida, de forma 
geral”, finalizou Cami-
são.

Segundo a integrante 
do Conselho de Gestão 
do Sindifiscal, Lenise 
Seabra, o maior objetivo 
foi promover a integra-
ção. “Esses encontros 
são importantes porque 
integram e fazem com 
que os aposentados e 
pensionistas revejam 
colegas. Alguns não se 
viam há mais 20 anos. 
De repente, nos pró-
ximos anos, podemos 
até contemplar outros 
polos. Porque a gente 
esperava bem menos 
adesão do que ocorreu.  

Foi uma surpresa”, disse 
Lenise.

“Em cada regional 
o encontro foi feito de 
forma diferente e o tra-
balho foi sendo aperfei-
çoado, se tornando um 
embrião muito válido. 
Eles [os encontros] têm 
de ser repetidos mais ve-
zes. Gostei muito de co-
nhecer pessoalmente os 
associados, pois aprecio 
esse contato pessoal”, 

disse a Coordenadora de 
Projetos Sociais, Marle-
ne Berloffa, que acom-
panhou boa parte dos 
encontros. 

Berloffa também 
deixou um recado para 
os aposentados e pen-
sionistas do Sindifiscal. 
“Levem a vida com leve-
za. Desfrutem do fruto 
do trabalho de vocês e 
procurem ter mais rela-
cionamentos sociais”.

A Diretora Jurídica Zenaide Tomazelli na companhia de Délio 
Castello e sua esposa.

A Diretoria 
percorreu todas 
as regiões le-
vando o Encap 
para todos os 
aposentados e 
pensionistas.

Roberto Guarçoni e esposa Luiz Gonzaga e Adilson Valory

Jairo Mansur
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Arraiá do Encap em Vila Velha reuniu 
colegas com muitas histórias e alegrias
A Diretoria do sindicato aproveitou o clima de alegria dos festejos juninos para realizar uma 
grande festa de confraternização para os aposentados e pensionistas. Ano que vem tem mais!

Aposentados e pensionistas da Região Metropolitana e também de outras localidades se confraterni-
zaram no Arraiá do Encap e aproveitaram para relembrar as antigas festas juninas do interior.

Encap é lugar de reencontro e 
reviver boas lembranças

Um grande 
arraiá mar-
cou o Encap 

(Encontro Metropoli-
tano de Aposentados 
e Pensionistas do Fis-
co Estadual), realizado 
na tarde do dia 21 de 
junho na Sede Social 
do Sindifiscal, em Vila 
Velha. Cerca de 200 
pessoas participaram 
do evento, entre elas a 
deputada estadual Ja-
nete de Sá.

Durante o Encap, 
os participantes pude-
ram saborear comidas 
típicas, curtir o show 
da banda Som & Cia, 
ganhar brindes e ain-
da participar de uma 
grande quadrilha que 
ocorreu ao final do en-
contro. 

Também foi pos-
sível se refrescar com 
os picolés oferecidos 
pela parceira Coop-
fisco (Cooperativa de 
Crédito do Servidor 
Público Estadual) e 
ter consultoria com a 
Benevix, corretora da 
Unimed, que tem ofe-
recido uma opção de 
plano mais vantajosa 
aos filiados.

DISCURSOS
Abrindo o evento, 

o presidente do Sindi-

fiscal, Carlos Heugê-
nio Duarte Camisão 
homenageou o ex-di-
retor de Aposentados 
e Pensionistas, Fer-
nando Dalto Barreto, 
morto em dezembro. 
Foi Barretinho quem 
deu início ao Encap, 
durante sua gestão, em 
2016. 

Camisão também 
agradeceu à Janete pela 
luta travada na Assem-
bleia Legislativa do 
Espírito Santo (Ales) 
em favor da quebra do 
teto do funcionalismo 
público. 

Já a Diretora Jurídi-
ca, Zenaide Tomazelli, 
falou sobre os quase 
R$ 24 milhões devidos 
pelo Estado a mais de 
760 colegas, no âmbito 
do processo do crédi-
to rotativo. Segundo 
ela, os cerca de 40 co-
legas que optaram por 
abrir mão de valores 
superiores a R$ 15 mil 
para receberem mais 
rápido, devem ter os 
valores creditados em 
suas contas próximo 
ao dia 27 de julho. Os 
demais devem ser in-
cluídos no orçamento 
de 2019.

A deputada Jane-
te de Sá, por sua vez, 
explicou que é o sin-
dicato quem constrói 
momentos de confra-
ternização e ainda par-
te para o embate polí-
tico, quando se torna 
necessário defender os 
interesses da categoria. 

Também se fizeram 
presentes no Encap os 
diretores José Fermo, 
Zuleide Rosangélica 
Assis, Rogério Zanon 
da Silveira e Geraldo 
José Pinheiro.

Barraquinhas 
com comidas 
típicas, quadri-
lha, correio do 
amor e da ami-
zade, brinca-
deiras e música 
ao vivo. Teve 
de tudo nesse 
arraiá!

Além de alegria e descontração o Encap proporciona grandes reencontros. Os 
colegas Carlos Cezar de Oliveira, Zelia Marildi Bisi e Pedro Martins Caldeira tiveram 
essa oportunidade. “Há muito tempo o Pedrinho não participava das comemorações 
do sindicato e hoje tivemos a alegria da presença dele aqui conosco. É sempre bom 
rever as pessoas com as quais convivemos grande parte de nossas vidas. Depois que 
nos aposentamos, cada um vai para um lado e acabamos perdendo o contato. Só o 
Encap para promover grandes encontros como este”, comemorou Zelia. 
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Arraiá do Encap

Lenise, Marlene, Camisão e a pensionista Maria de Fátima Burns 
com sua amiga.

Pensionista Marilene Foerst com a filha e netas.

Deputada Janete de Sá marcou presença no encontro.

Colega Angela Verissimo com a diretora Zenaide e equipe do Sindifiscal.

Geraldo, Antônio Gil e a esposa. O diretor de Comunicação Rogério Zanon e o 
aposentado Sebastião Carvalho.

A pensionista Sônia Zache foi uma das con-
templadas no sorteio de brindes.

Na foto à esquerda: 
Rosinea Camilo, 
Goreth, Creusa 
Giori, Maria Tereza, 
Dina Lopes e Rita 
Casagrande.

À direita, Ana Lúcia 
e Aline da Coopfis-
co: sempre parceira 
dos eventos do 
Sindifiscal. 

O colega Simão Itala com a diretora de 
aposentados e pensionistas Zuleide.
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Pelos sindicatos

Greve de caminhoneiros parou o país

A greve dos caminhoneiros parou o Brasil da segunda 
quinzena de maio ao início de junho. Manifestando con-
tra os sucessivos reajustes no preço dos combustíveis, 
sobretudo do óleo diesel, a categoria bloqueou rodovias 
em grande parte dos Estados, provocando a indisponibi-
lidade de alimentos e remédios, escassez e alta do preço 
da gasolina e intermináveis filas nos postos. Voos foram 
cancelados, aulas suspensas, diversas cidades decretaram 
situação de calamidade pública e milhões de animais mor-
reram ou foram sacrificados por falta de alimento. A gre-
ve só chegou ao fim após acordos nacionais e estaduais, 
como a redução do ICMS (Imposto sobre Circulação de 
Mercadorias e Serviços) sobre o diesel em Estados como 
Rio de Janeiro e Espírito Santo e fim da cobrança de pe-
dágio sobre eixo suspenso em Estados como São Paulo.

Pode ser dito 
que, no Bra-
sil, o “maio de 

1968” aconteceu em ju-
nho de 1968. No dia 26, 
houve a maior manifes-
tação popular contra o 
governo militar instau-
rado em 1964: a Passeata 
dos Cem Mil, no Centro 
do Rio. O protesto foi 
uma reação contra a vio-
lência policial sobre os 
estudantes, que ocorrera 
nos dias 19, 20 e 21. O 
ato contou com a parti-
cipação de estudantes, 
artistas, intelectuais e de-
mais setores da socieda-
de, incomodados com os 
sinais de endurecimento 
do regime.

Em 19 de junho, hou-
ve enfrentamentos entre 
estudantes e a Polícia 
Militar, no Palácio Capa-
nema, então sede do Mi-
nistério da Educação e 
Cultura (MEC), no Cen-
tro, com a prisão do líder 
estudantil Jean-Marc von 
der Weid e outros cem 
estudantes. No dia se-
guinte, alunos obrigaram 
o Conselho Universitário 
da UFRJ, no campus da 
Praia Vermelha, a deba-
ter a situação do ensino 
superior, e mais de 300 
estudantes foram presos 
no campo do Botafogo, 
onde sofreram espanca-
mentos e humilhações. 

Mas o pior estava por 

vir: no dia 21 ocorreu 
um dos maiores confli-
tos entre o movimento 
estudantil e as forças de 
segurança do governo 
militar até então. O epi-
sódio ficou conhecido 
como Sexta-feira San-
grenta. Dezenas de feri-
dos, cerca de mil presos, 
depredações e veículos 
incendiados. Até hoje o 
número de mortos é in-
certo.

No sábado, dia 22, o 
governador da Guana-
bara, Negrão de Lima, 
recebeu no Palácio Gua-
nabara uma comissão de 
150 artistas e intelectuais 
que pediu a demissão do 
Secretário de Segurança, 
a libertação de todos os 
presos nos dias anterio-
res e a garantia que “os 
estudantes terão liberda-
de para realizar comícios 
e passeatas de protes-
tos”. 

Neste mesmo dia, as 
manifestações estudantis 
tornaram-se mais inten-
sas em Belo Horizon-
te, Brasília e São Paulo, 
onde ocorreu o maior 
número de incidentes, 
com manifestantes lan-
çando coquetéis molo-
tov e pedras contra as 
sedes do City Bank e do 
jornal “O Estado de S. 
Paulo”. A Secretaria de 
Educação também foi 
depredada.

O movimento estu-
dantil marcou então para 
o dia 26 uma grande 
concentração. A passea-
ta havia começado com 
cerca de 50 mil pessoas 
e foi engrossando. Na 
linha de frente, artistas 
como Chico Buarque de 
Holanda, Gilberto Gil, 
Caetano Veloso, Nelson 
Motta, José Celso Mar-
tinez Corrêa, Paulo Au-
tran, Nana Caymmi. 

Após o protesto, uma 
comissão, escolhida du-
rante a manifestação 
e que ficou conhecida 
como a comissão popu-
lar dos Cem Mil, apresen-
tou suas reivindicações: 
libertação dos estudan-
tes presos, reabertura do 
Restaurante do Calabou-
ço, fim da censura, fim da 
repressão policial. Costa 
e Silva acabou rejeitando 
todos os pedidos. Após 
a negativa do governo, 
uma nova manifestação 
iria acontecer no Cen-
tro da cidade, a chamada 
Passeata dos Cinquenta 
Mil, mais radical que a 
anterior.

No dia 28, acontece-
ram manifestações estu-
dantis em Brasília, sem 
intervenção policial, mas 
em Porto Alegre houve 
confrontos entre estu-
dantes e as tropas poli-
ciais. Por Paulo Luiz Car-
neiro (acervo O Globo).

Com a participação de artistas, intelectuais, estu-
dantes e a população, ato foi reação contra violên-
cia do regime militar.

50 anos da Passeata dos Cem mil

Luta contra “privatização” do saneamento

A nível nacional, o Sindaema (Sindicato dos Trabalha-
dores em Água, Esgoto e Meio Ambiente) tem lutado con-
tra a MP (Medida Provisória) que atualiza o marco legal 
do setor de saneamento no país, assinada no dia 6 de 
julho pelo presidente Michel Temer. Na prática, as pre-
feituras serão obrigadas a abrir uma licitação caso uma 
prestadora privada se mostre interessada em prestar um 
serviço - atualmente as prefeituras podem firmar con-
tratos diretamente com as concessionárias estaduais. A 
crítica é que com a mudança, pleiteada pelas empresas 
privadas, o capital ficará com as regiões mais atrativas, 
deixando para as públicas os municípios menores, que 
hoje têm seu serviço custeado por subsídio cruzado, em 
que a receita gerada nas cidades mais rentáveis compensa 
o seu déficit. “De forma covarde e vil, o presidente Michel 
Temer assinou uma medida provisória que permite que 
a água seja transformada em commodities e negociada 
no mercado financeiro. O documento traz também ações 
que na prática acabarão com as empresas estaduais de 
saneamento”, ataca o Siandaema Espírito Santo.

Lançamento de campanha

A Pública Central do Servidor lançou no dia 17 de julho 
no Espírito Santo a campanha Voto Consciente Servido-
res Públicos 2018. Com participação de dirigentes nacio-
nais, lideranças de servidores públicos - inclusive do pre-
sidente do Sindifiscal, Carlos Camisão - e pré-candidatos 
interessados em assumir compromissos com as carreiras 
públicas, a ideia é eleger uma bancada multipartidária 
no Legislativo, seja de servidores candidatos ou de não 
servidores comprometidos com os valores de avanços na 
defesa do serviço público e da melhoria das políticas pú-
blicas de Estado.
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O p r o c e s s o 
referente à 
d e vo l u ç ã o 

do desconto indevido 
da contribuição previ-
denciária dos servido-
res do Fisco Estadual 
(Processo nº 0025491-
60.2008.8 .08.0024) , 
teve o precatório defini-
tivamente formado no 
dia 21 de maio, quando 
foi protocolada perante 
o Tribunal de Justiça a 
requisição encaminhada 
pelo Juiz da 1ª Vara da 
Fazenda Pública Esta-
dual de Vitória.

Com isso, fica deter-
minado o pagamento no 
próximo ano, do valor 

total do precatório que 
é de R$ 23.815.716,76, 
conforme Portaria nº 
127/2018 do TJ-ES.

O precatório tramita 
no Tribunal de Justi-
ça sob o nº 0014338-
53.2018.8.08.0000. 

Já as Requisições de 
Pequeno Valor (RPV’s), 
para quem vai receber 
abaixo de 4.420 VR-
TE’s (correspondente a 

R$ 14.464,89), também 
foram requisitadas no 
dia 23 de maio e devem 
seguir os trâmites inter-
nos perante a Adminis-
tração Estadual, para 
o pagamento no prazo 
legal de 60 dias.

Aos beneficiários 
que receberão por pre-
catório (acima do valor 
de R$ 14.464,89), o De-
partamento Jurídico do 
Sindifiscal já está à dis-
posição para receber os 
documentos pessoais 
(carteira de identidade 
e CPF) e também os 
laudos médicos (para 
os portadores de do-
ença grave), a fim de 
requerer a preferência 
no pagamento, que cor-
responde a três vezes 
o valor da RPV. Assim 
sendo, quem tem até 
R$ 43.394,67, tem boa 
chance de receber seus 
valores em uma única 
parcela, já no início do 
próximo ano.

Ação do Desconto indevido do 
IPAJM começa a ser paga 

O advogado do Sindifiscal, Gilmar Lozer, e a diretora jurídica, 
Zenaide Tomazelli, no dia em que protocolaram o pedido de 
inscrição do precatório no Tribunal de Justiça do Espírito Santo.

Devolução dos juros do 
crédito rotativo aguarda 
manifestação do Banestes

Após apresentar a 
listagem complemen-
tar dos servidores com 
direito à devolução dos 
juros e encargos do 
crédito rotativo, ten-
do assim o Sindifiscal 
juntado aos autos do 
Processo nº 0003905-
45.2000.8.08.0024 to-
dos os extratos apresen-
tados pelos filiados, o 
Juiz proferiu despacho 
determinando seja ofi-
ciado o Banestes para 
apresentar os extratos 
dos servidores que não 
conseguiram obtê-los 

Ação da Conversão do Real para URV: 
processo sob análise da perícia contábil

A ação judicial foi protocolada há exatos 16 anos e beneficia 763 aposentados. 
Devido à morosidade da Justiça, muitos já faleceram e os direitos ficarão para herdeiros.

perante aquela institui-
ção bancária e, na sequ-
ência, que seja intimado 
o Estado do Espírito 
Santo para que no prazo 
de 30 dias se manifeste 
nos autos, em especial 
sobre os índices de atu-
alização estabelecidos 
pelo magistrado, e pro-
mova a atualização dos 
cálculos.

Estamos aguardan-
do, inicialmente, que o 
Banestes apresente os 
extratos complemen-
tares, o que ainda não 
aconteceu.

Os autos do pro-
cesso nº 0014090-
06.2004.8.08.0024 já se 
encontram com a peri-
ta designada pelo Juízo 
da 1ª Vara da Fazenda 
Pública Estadual, Sra. 
Lucelia Gonçalves de 
Rezende, para que ela 
realize a perícia contábil 
que deverá apontar se 
os servidores do Gru-
po TAF efetivamente 
sofreram prejuízo por 
ocasião da conversão 
da moeda de Cruzeiro 
Real para URV, pois 
deverá ser considerada 
a data do efetivo paga-

mento dos salários.
Para os servidores 

vinculados aos Poderes 
Judiciário e Legislativo, 
e do Ministério Públi-
co Estadual, como re-
cebem (ou recebiam), 
geralmente no dia 20 
de cada mês (data do 
repasse do chama-
do “duodécimo”), foi 
apurada uma perda de 
11,98% por ocasião da 
conversão.

Em relação aos ser-
vidores do Poder Exe-
cutivo, como é o caso 
do pessoal do Grupo 
TAF, o Poder Judiciá-

rio (Tribunal de Justi-
ça do Estado), decidiu 
que deve ser apurado, 
por meio de perícia, 
se houve efetiva perda 
por ocasião da conver-
são, tendo considerado, 
para tanto, que à época 
(1994) o pagamento ge-
ralmente se dava com 
atraso (após o dia 30 do 
mês correspondente), 
o que pode também ter 
acarretado prejuízo aos 
servidores do Grupo 
TAF, e que uma perícia 
contábil deve apontar 
qual teria sido ele (em 
que percentual).

Em relação aos  
beneficiários 
falecidos, a 
próxima edi-
ção do Ação 
Fiscal trará 
passo a passo 
para o recebi-
mento a título 
de direito 
hereditário.

Para a diretora 
jurídica Zenai-
de, a decisão 
coroa uma luta 
histórica em fa-
vor dos colegas 
aposentados. 
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JURÍDICO

Sindicatos estudam uma solução 
conjunta para  Auxílio-Alimentação

O processo em 
que o Sindi-
fiscal requer 

o pagamento retroati-
vo do auxílio-alimenta-
ção segue no aguardo 
do desfecho que terá o 
Processo nº 0016938-
18.2016.8.08.0000 (pro-
posto pelo Sindipúbli-
cos), que, por ora, teve 
julgamento desfavorável 
aos servidores perante 
o Tribunal de Justiça do 
Estado do Espírito San-
to.

No entender do Tri-
bunal, depois que algu-
mas categorias de servi-
dores públicos passaram 
a receber por subsídio, 
equivale a dizer que o 
valor das parcelas ante-
riores (vencimento base, 
outras parcelas e, inclu-
sive, o auxílio-alimenta-
ção), foram legalmente 
incorporados a ele. 

Assim é que consta 
no acórdão proferido 
pelo Tribunal de Justiça 

Processo da Trimestralidade já está em pauta para votação 
do Supremo Tribunal Federal 

O Estado do 
E s p í r i t o 
Santo está 

bem próximo de so-
frer mais uma derrota 
no Supremo Tribunal 
Federal (STF), refe-
rente aos processos da 
chamada trimestralida-
de.

Após o ministro 
Dias Toffoli, atual re-
lator do processo de 
trimestralidade en-
volvendo os Procura-
dores do Estado (RE 
729.631), ter decidido 
no dia 9 de abril negar 
seguimento aos em-

e publicado no dia 28 
de março, que “a opção 
pela percepção de re-
muneração por subsídio 
em valores mais vanta-
josos financeiramente 
representa absorção do 
auxílio-alimentação pela 
nova modalidade de re-
muneração, porquanto 
o aludido auxílio foi, 
por óbvio, considerado 
na fixação do novo regi-
me remuneratório, tanto 
é que a migração para a 
nova forma de remune-
ração se deu voluntaria-
mente”, e conclui que: 
“Diante da ausência de 
alegação e por não exis-
tir indício de decesso 
remuneratório, uma vez 
integrada referida verba 
à remuneração dos ser-
vidores, é descabida a 
afirmação de inconstitu-
cionalidade na renúncia 
do auxílio quando da 
mudança da forma de 
remuneração, com base 
na simples premissa de 

ser verba indenizatória 
e, por conseguinte, pos-
sível a cumulação com o 
subsídio”.

O Sindipúblicos in-
gressou com recurso de 
embargos de declaração, 
ainda não julgado, e já 
informou que, em se-
guida, deverá ingressar 
com recurso especial ou 
eventualmente um outro 
recurso cabível.

Os sindicatos de ser-

vidores estaduais, todos 
com interesse no des-
fecho da questão, estão 
empenhados numa solu-
ção conjunta e cogitam, 
inclusive, a contratação 
de um escritório que 
possa bem representar 
os interesses dos servi-
dores estaduais, numa 
discussão que possi-
velmente vai ser levada 
aos tribunais superiores 
(STJ e STF).

bargos de divergência 
interposto pelo Estado, 
foi protocolado mais 
um recurso (agravo re-
gimental), que deverá 
ser decidido em breve 
pelo conjunto de mi-
nistros que compõem o 
STF (Tribunal Pleno).

Segundo a decisão 
do ministro nos embar-
gos de declaração, cujo 
posicionamento deve 
ser seguido no voto 
que deverá proferir no 
julgamento do agravo 
regimental, não seria 
admissível a divergência 
de julgados suscitada 

Com a justificativa de desequilíbrio financeiro, desembargadores ne-
garam o direito dos servidores de receberem  os valores retroativos.

As entidades decidiram contratar um escritório de advocacia em Brasília para que a dis-
cussão seja levada aos tribunais superiores.

pelo Estado, já que “o 
julgado questionado e 
aqueles elencados para 
demonstrar a dissonân-
cia, versam sobre situ-
ações fáticas absoluta-
mente distintas”.

O processo já está 
para ser julgado, pois o 
ministro Dias Toffoli 
já determinou sua in-
clusão em pauta (Pauta 
61/2018), mas ainda 
sem data definida para 
ocorrer.

O Setor Jurídico do 
Sindifiscal está con-
cluindo um levantamen-
to de todos os proces-

O Sindifiscal possui 
uma ação proposta em 
favor de toda a catego-
ria, no ano de 2002, em 
que pede que sejam os 
servidores do Fisco in-
denizados pelas perdas 
sofridas em razão da au-
sência de revisão geral 
anual do valor de seus 
rendimentos/subsídios 
mensais, em virtude do 
descumprimento por 
parte da Administração 
Estadual do que deter-
mina o art. 37, X, da 
Constituição Federal.

A ação, que trami-
ta sob o nº 0017906-
64.2002.8.08.0024 (nº 
antigo 024.020.179.065), 
se encontra atualmen-
te sobrestada perante o 
Tribunal de Justiça lo-
cal, por decisão do De-
sembargador Vice-Pre-
sidente, no aguardo do 
desfecho do julgamento 
do Recurso Extraordi-
nário nº 565.089/SP, em 
que o STF reconheceu 
a repercussão geral da 
matéria, e a decisão a 
ser proferida deverá ser 
aplicada a todos os pro-
cessos que tramitam no 
país sobre a mesma ma-
téria, inclusive o de inte-
resse de nossa categoria.

Revisão 
geral anual 
do salário

sos de precatórios de 
trimestralidade e irá di-
vulgar na próxima edi-
ção do “Ação Fiscal” 
a listagem dos filiados 
que já têm precató-
rio formado ou que 
ainda não têm por-
que foram suspensos 
quando estavam sendo 
formados e as demais 
situações (para aqueles 
que ingressaram com a 
ação ou tiveram o jul-
gamento de suas ações 
após a declaração de 
inconstitucionalidade 
da Lei da Trimestrali-
dade – 13/05/1996).

Constituição 
Federal deter-
mina revisão 
anual da re-
muneração 
dos servidores 
públicos.



14
Vitória, julho de 2018

CULTURA E HISTÓRIA

O gerente de 
Política Fis-
cal e da Dí-

vida Pública do Esta-
do, da Sefaz, Marco 
Antonio Rocha Lima 
Guilherme, foi um dos 
palestrantes do VI En-
cuentro Iberoameri-
cano de Coordinación 
Fiscal Interguberna-
mental, realizado de 6 a 
8 de junho em Buenos 
Aires, na Argentina. O 
objetivo do encontro 
foi promover a discus-
são sobre coordenação 
financeira e fiscal de 
governos subnacionais. 
Participaram do encon-
tro países como Argen-
tina, Brasil, Colômbia, 
Espanha, México, Por-
tugal, Peru e Uruguai.

Em sua participação, 
Marco Guilherme, que 

representou os Estados 
brasileiros, falou sobre 
a “Capacidade de En-
dividamento dos Entes 
Subnacionais no Bra-
sil”. Segundo o gerente, 
sua apresentação teve 
como proposta avaliar 
o modelo e as regras de 
endividamento vigentes 
no Brasil para todos os 
Estados.

“É muito importan-
te a participação no 
evento como forma de 
adquirir conhecimento 
sobre as regras fiscais 
vigentes em outros pa-
íses, bem como trocar 
informações sobre te-
mas de gestão financei-
ra. A minha apresenta-
ção buscou promover 
o debate sobre como 
os entes subnacionais 
podem aumentar seus 

investimentos através 
de recursos de crédito, 
na qual foi apresentado 
o modelo existente no 
Brasil”.

Saiba mais:
Compete ao Tesouro 

Estadual, entre outras 
atribuições, analisar e 
manter o controle da 
capacidade de paga-
mento e endividamento 
do Estado; minimizar 
os custos da dívida pú-
blica; e manter relacio-
namento institucional 
com participantes dos 
mercados financeiros 
nacional e internacio-
nal, formadores de opi-
nião, imprensa, agências 
de classificação de risco 
e órgãos do governo no 
que se refere à política 
fiscal. Por Loureta Samo-
ra (Ascom/Sefaz).

Consultor do Tesouro apresenta tra-
balho em Encontro Ibero-Americano

Memória do Fisco

Marco Antônio representou os estados brasileiros no encontro ibero-americano. “Busquei promover o de-
bate sobre como os entes subnacionais podem aumentar seus investimentos através de recursos de crédito”.

Pedrinho Caldeira, como é chamado pelo amigos, participou do 
Encap Metropolitano e ficou muito feliz ao reencontrar os  colegas 
com quem trabalhou e conviveu quando estava na ativa.

Sindifiscal é destaque em matéria de A Tribuna sobre impostos
Matéria do jornal 

A Tribuna de 12 de 
julho tratou a ques-
tão do Brasil ser o 
país que cobra mais 
imposto das pessoas 
menos favorecidas. 

O dado, presente 
na proposta de Re-
forma Tributária Soli-
dária encabeçada por 
Fenafisco e Anfip, 
foi endossado por es-

tudo da Comissão de 
Assuntos Econômicos 
do Senado (CAE), que 
avalia a funcionalidade 
do sistema tributário 
nacional.

Na publicação, o 
presidente do Sindi-
fiscal, Carlos Heugê-
nio Duarte Camisão, 
reafirma que a matriz 
tributária do país está 
focada no consumo, o 

que custa proporcio-
nalmente mais aos po-
bres, enquanto alivia 
para os super-ricos. 

“As pessoas de mais 
baixa renda, de fato, 
são as que mais pagam 
impostos no Brasil. 
Enquanto que os mais 
ricos, que deveriam 
ser taxados em maior 
quantidade, não pagam 
impostos sobre lucros 

e dividendos desde 
1995. São isentos há 23 
anos”, disse.

Camisão ainda apro-
veitou a oportunidade 
para falar sobre a im-
portância da Reforma 
Tributária Solidária, 
proposta pelos Fiscos 
e acadêmicos de todo o 
país. O projeto prevê a 
diminuição da carga so-
bre consumo e aumen-

to dos impostos sobre 
grandes fortunas, he-
ranças e Imposto de 
Renda.

“Quem ganha 
mais, paga mais. Tam-
bém é importante 
rever a tabela do Im-
posto de Renda, que 
alcança pessoas que 
ganham muito pou-
co. O piso deveria ser 
maior”, finalizou.

Beleza, bele-
za... quem co-
nhece Pedro 

Caldeira, com certeza, 
já ouviu essa saudação 
acompanhada de um 
largo sorriso.

Na Diretoria que es-
teve à frente do sindica-
to de 1997 a 1999, ele 
desempenhou papel im-
portante junto aos apo-
sentados e pensionistas. 

De origem humilde, 
Caldeira começou a tra-
balhar aos 10 anos de 
idade. “Fazia macarrão 
e meu pai era padeiro 
na Padaria Sarlo”.

Entrou para o Fisco 
em 1964 como confe-
rente de mercadorias. 
“Foram 30 anos da mi-
nha vida dedicados à 
fiscalização,” lembra.

De sua vida funcio-
nal ele tem muitas his-

tórias para contar. Uma 
das mais hilárias é sobre 
uma vez, na volta de 
uma diligência, quan-
do se deparou com um 
circo montado em ple-
na Capixaba. “Havia 
um movimento muito 
grande de pessoas ad-
mirando os animais do 
circo e resolvi então 
parar  e apreciar os ele-
fantes. Distraído, acabei 
sendo supreendido por 
um deles que arrancou 
minha bolsa com todos 
os talões e o dinheiro 
que havia arrecadado 
naquela manhã. Foi um 
sufoco. Como iria expli-
car para meu chefe?. Pe-
guei umas pessoas que 
estavam no local para 
testemunhar o aconte-
cido. O chefe acreditou, 
mas até hoje os colegas 
caçoam de mim”.
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OPINIÃO

É lugar comum 
dizermos que 
um pensador é 

um clássico quando suas 
ideias sobrevivem ao seu 
próprio tempo e, embora 
sendo ressonâncias de um 
passado, são recepciona-
das por nós como par-
te constitutiva de nossa 
atualidade. Dentre esses 
pensadores, destacamos o 
tcheco Franz Kafka (1883 
– 1924), que foi um gran-
de intérprete do seu tem-
po e suas ideias permane-
cem válidas como recurso 
de leitura e interpretação 
de nossa presente realida-
de.

Não por outro moti-
vo, escritores brasileiros 
tem cada vez mais se in-
teressado e revisitado o 
pensamento de Kafka, 
resultando em uma pro-
fusão de artigos e obras 
publicadas. Kafka, por 
meio de suas histórias 
excêntricas, introduz o 
tema do absurdo como 
elemento de reflexão para 
uma sociedade construída 
sobre os pilares da racio-
nalidade, talvez herança 
grega que modelou a ar-
quitetura de pensamento 
ocidental, onde se busca 
sempre sentido, mediante 
relações silogísticas, para 
todas as coisas. Em vista 
disso, impõe-se o seguin-
te questionamento: será 
que as nossas leis buscam 
seu fundamento de va-
lidade no racional ou no 
absurdo?

Guiados por essa desa-
fiadora pergunta, verifica-
mos que no caso da tribu-
tação no Brasil, há muito a 
mesma vem se distancian-
do do razoável, do sensa-
to, orientando-se por uma 
lógica que mais parece ser 
a do absurdo, que confi-
gura o universo literário 
de Kafka. O tributarista 
Alfredo A. Becker, na dé-
cada de 1970, já aponta-
va para a incoerência do 

nosso sistema, rotulando-
-o de manicômio tributá-
rio. Possuímos mais de 60 
espécies tributárias, o que 
demanda um complexo 
entulho de normas (em 
média 34 novas normas 
por dia) para disciplinar 
as relações delas resultan-
tes, além de uma buro-
crática gestão tributária, 
que consome, em média, 
conforme estudo conjun-
to do Banco Mundial e a 
PricewaterhouseCoopers, 
o dispêndio de 3.600 ho-
ras anuais no cumprimen-
to das obrigações fiscais. 
Só para registro, o mes-

mo estudo informa que 
a média mundial é de 277 
horas anuais. O quão dis-
tante estamos do mundo 
dos normais!

Ademais, é desespe-
rador, em face desse ce-
nário, vermos governos 
após governos serem 
legitimados com a pro-
messa de uma reforma 
tributária, que não sai 
do campo das intenções, 
sendo, irresponsavelmen-
te, postergada. A despei-
to dessa constatação, não 
podemos ser ingênuos a 
ponto de querer uma re-
forma que ataque todos 
os problemas do siste-
ma tributário nacional de 
uma só vez, pois reconhe-
cemos que as “revoluções 
tributárias”, ou alterações 
abruptas no atual modelo, 
seriam feitas ao arrepio 

das tradições do país na 
área fiscal, combinado 
com o risco de uma séria 
desorganização do nosso 
sistema produtivo, em de-
corrência do seu impacto 
nos preços relativos da 
economia. No entanto, 
urge construirmos uma 
trajetória de mudanças 
que pavimente para o 
Brasil um caminho que 
viabilize contínuas evo-
luções no seu sistema de 
tributos.

Portanto, ambicionan-
do construir uma socie-
dade moderna que se 
estruture sobre o funda-
mento da razão, precisa-
mos escapar do labirinto 
kafkiano da complexida-
de absurda, onde somos 
confrontados com a im-
possibilidade de escolher 
um caminho que seja 
sensato e lógico, ou con-
tinuaremos perdendo a 
batalha para a banalidade 
em que se tornou a nossa 
confessa violência irracio-
nal contra o bom senso e 
a razoabilidade na seara 
tributária. Em suma, é 
imperioso virarmos essa 
página, a fim de darmos 
à nossa história um fim 
diferente das histórias de 
Kafka. De outro modo, 
ficaremos com a perma-
nente sensação de im-
potência diante de uma 
realidade sem sentido 
que conspira contra aqui-
lo que nos diferencia no 
mundo, a capacidade de 
traçar, com coerência, o 
nosso próprio destino.

Artigo
Kafka e a tributação no Brasil: a 
impotência da razão contra a banalidade 
da violência irracional 

É desesperador 
vermos gover-
nos serem le-
gitimados com 
a promessa de 
uma reforma tri-
butáira que não 
sai do campo 
das intençoes.

Adson Thiago 
Auditor Fiscal da Receita 
Estadual

Sobe e desce
Sobe
Valorização 

A Assembleia Le-
gislativa de São Paulo 
aprovou, em segundo 
turno, no dia 5 de ju-
nho a PEC (Proposta 
de Emenda à Consti-
tuição) que aumenta 
o teto do funciona-
lismo público em São 
Paulo, beneficiando 
diretamente os audi-
tores fiscais da Recei-
ta Estadual e outros 
servidores de ponta, 

como professores uni-
versitários. Antes de R$ 
21 mil, subsídio do go-
vernador, agora o teto é 
equiparado à remunera-
ção de um desembarga-
dor (R$ 30 mil).

Desce
Sem concurso

Há 11 anos o Es-
tado do Ceará não 
realiza concurso pú-
blico para a ocupação 
de cargos na Sefaz. 
Nesse período, mais 
de 300 auditores fis-
cais já se aposenta-
ram ou estão aptos 
a fazê-lo. Para tentar 
reverter a situação, a 
Auditece (Associação 
dos Auditores Fis-

cais da Receita Estadual 
e dos Fiscais do Tesou-
ro Estadual) abriu um 
abaixo-assinado on-line 
reivindicando concurso. 
A lista será entregue ao 
governador Camilo San-
tana. 

Falta de pessoal
Quem também não 

está em boa situação é 
a Auditoria Fiscal do 
Trabalho, responsável 
por combater a prá-
tica de trabalho es-
cravo e infantil, atuar 
para a prevenção de 
acidentes e doenças 
do trabalho, fiscalizar 

a arrecadação do Fundo 
de Garantia do Tempo 
de Serviço (FGTS), en-
tre outras atribuições. De 
3.644 cargos existentes, 
1.317 estão vagos. O nú-
mero é o menor em duas 
décadas.

Trabalho
A Receita Esta-

dual, junto ao Gaeco 
(Grupo de Atuação 
Especial de Comba-
te ao Crime Organi-
zado) e à Vigilância 
Sanitária, participou 
no dia 20 de junho da 
operação Panaceia, 
do Ministério Público 
do Estado (MPES), 

em Cachoeiro de Itape-
mirim. O objetivo foi 
desarticular associação 
criminosa suspeita de 
atuar na distribuição e 
venda de medicamentos 
sem emissão de notas 
fiscais ou cuja emissão é 
inidônea. A fraude fiscal 
supera R$ 100 milhões.
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SEMPRE ATIVO

Deixam saudades!

Sob nova direção, Sede Social de 
Vila Velha receberá melhorias
Depois de  

anos de ser-
viços presta-

dos à Sede Social do Sin-
difiscal, em Vila Velha, o 
gerente Airton Castello 
se desligou de suas fun-
ções. O ex-prestador op-
tou por um novo rumo 
profissional, para o qual 
a Diretoria e os funcio-
nários do Sindifiscal 
desejam imenso suces-
so, em Belo Horizonte 
(MG). 

Desde o dia 16 de ju-
nho, a sede está sob ge-
rência de Delson Reinol 
Júnior, agora respon-
sável por administrar o 
espaço e realizar a capta-
ção de eventos.

Para os próximos 
meses também estão 
previstas melhoras es-
truturais, como reforma 
da quadra de tênis e im-
permeabilização da laje 
da sede administrativa. 

Outras melhorias já 
foram feitas. São os ca-
sos da substituição da 
iluminação dos campos 
de futebol society; adu-
bação; aquisição de no-
vos brinquedos para o 
playground e instalação 
do sistema de clorifica-

ção da água das piscinas.
Reajuste
Visando a sustenta-

bilidade financeira das 
sedes sociais, a Dire-
toria se viu na respon-
sabilidade de reajustar 
os valores referentes à 
mensalidade, entrada 
para não sócios, uso da 
piscina para não sócios e 
às taxas de manutenção 
e uso da churrasqueira e 
do campo de futebol. 

A medida é neces-
sária para que o espaço 
não onere mais a cate-
goria, tendo em vista a 
discrepância registrada 
entre as despesas e as re-
ceitas oriundas do clube.

Vale ressaltar também 
que desde 2015/2016 as 
mensalidades para só-
cio-contribuintes não 
eram reajustadas.

Observações: 
- A taxa de uso da 

churrasqueira não isen-
ta o usuário da limpeza 
do local, tampouco do 
pagamento da taxa de 
acesso do não associado. 

- A taxa de uso da pis-
cina não isenta o paga-
mento da taxa de acesso 
de não associados.

Confira os novos va-

lores que entram em vi-
gor no próximo dia 1º 
de julho:

Mensalidade sócio-
-contribuinte: R$ 90,00

Entrada para não 
sócios: R$ 5,00

Uso da piscina para 
não sócios: R$ 10,00

Taxa de manuten-
ção/uso da churras-
queira: R$ 20,00

Taxa de uso do cam-
po para visitantes (indi-
vidual): R$ 5,00

A Sede Social em Vila Velha funciona de terça a domingo das 9h às 18h. Para alugar churrasqueiras e/
ou agendar eventos, bastra entrar em contato pelo telefone (27) 3389-3534.

Delson Reinol Júnior é o novo gerente da Sede Social em Vila Velha.

Convênio com o SESC é renovado para 
os serviços de Turismo e Lazer

A partir de agora o 
Sesc (Serviço Social de 
Comércio) só poderá 
atender os conveniados 
na atividade turismo e 
lazer. Desta forma, estão 
suspensos temporaria-
mente os atendimentos 
médico e odontológico 
aos filiados do sindicato.

O diretor regional, 
Gutman Uchôa de Men-
donça, explicou que o 
motivo é a grande pro-
cura de conveniados das 
mais diversas entidades, 
o que tem prejudicado o 
atendimento aos comer-

ciários (principais man-
tenedores da instituição). 
Por eles terem prioridade 
no atendimento, e por 
atualmente existir uma 
grande fila de espera por 
parte da categoria, os 
convênios com entidades 
como o Sindifiscal estão 
sendo reestruturados. 

Também em razão da 
renovação do convênio 
do Sesc com o sindicato, 
nos novos moldes, é ne-
cessário que os filiados 
interessados procurem a 
unidade do Sesc em Vi-
tória para confecção das 

novas carteirinhas de as-
sociados.

Para titular é necessá-
rio portar contracheque 
comprovando filiação, 
uma foto 3X4, RG e 
CPF. Para dependentes é 
necessário levar certidão 
de casamento (cônjuge) 
ou nascimento (filhos) e 
uma foto 3X4. O custo 
da carteirinha é de R$ 7 
por pessoa.

O Sesc Vitória está si-
tuado à Praça Misael Pena, 
54, Parque Moscoso. Mais 
informações por meio do 
telefone (27) 3232-3100.

Sentimos a perda de 
pessoas queridas. Nosso 
colega Rubens Rangel fa-
leceu em 17/7, após lutar 
contra uma grave doença. 
Rubinho deixa sauda-
des pelo jeito reservado 
com as pessoas, bom 
colega, dedicado ao tra-
balho. Também deixam 

saudades e externamos 
homenagem aos colegas 
Geralda Lima de Olivei-
ra (pensionista) falecida 
em 1/1; e aos aposenta-
dos Jorge Antônio Feres, 
falecido em 29/5; Paulo 
Borges, falecido em 6/6 
e Luiz Augusto de Figuei-
redo Hosken, em 20/6.

Rubinho com familiares e com sua tia, deputada Luzia Toledo.


