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EDITORIAL

Com a palavra...

35 anos! Uma vida na Fazenda!

E

ram meados de 1984.
Vínhamos de todas as
partes em direção ao
Calir. Vandir, Jairzinho e outros
colegas nos recepcionavam
com entusiasmo, com vislumbre de uma nova geração que
chagava depois de 20 anos do
concurso de 1973. O governador era Gerson Camata, que
decidiu pela realização do concurso movido pela ideia de que
era necessário que se fechassem
todas, sim, todas as divisas do
ES com RJ, BA e MG. A economia girava em torno de café
e gado, bases da arrecadação de
ICMS. Era o imposto, o posto e
o pasto!
E assim se fez. Municiados
com os ensinamentos no Calir,
de uma caneta na mão e auto
de infração na outra, não demos trégua ao “sonegador”.
Nada escapava à argúcia fiscal:
leite, banana, pedras, tijolo para
construção de um túmulo, café,
bois e vacas, fumo de rolo, alho,
macarrão da Belprato, carvão,
areia e um sem número de mercadorias. O imposto era recolhido ali mesmo, no posto fiscal.
Contávamos bolos de dinheiro

“Aos poucos, no
entanto, vimos
passar a época
do sítio para o
site. Veio a modernização do
Estado e, com
ele, a modernização da Sefaz”

Expediente
Carlos Heugênio Duarte Camisão
Presidente
presidencia@sindifiscal-es.org.br
José Fermo
Vice-presidente
josefermo10@gmail.com
Geraldo José Pinheiro
Diretor Financeiro
diretoriafinanceira@sindifiscal-es.org.br
Jocelino Antônio Demuner
Diretor Administrativo
jdemuner@sindifiscal-es.org.br

Há três anos, auditores fiscais da Receita Estadual se uniam para garantir melhores condições de trabalho para a categoria.

bem à vista dos transeuntes. De
madrugada, era hora de revezamento para flagrar bois atravessando o rio sem nota e cercar
caminhões de café que tentavam furar a barreira.
Aos poucos, vimos passar a
época do sítio para o site. Veio
a modernização do Estado e,
com ele, a modernização da Sefaz. Ainda que possamos pensar tardia, ou aquém, em muitas
áreas fomos e somos referência
como contribuintes do desenvolvimento local. Uma história
que começa no século XIX,
onde canaviais são substituídos
por cafeeiros, que no início do
século XX representava mais
de 90% da economia capixaba.
Repetindo a história, a demora em 20 anos para um novo
concurso desde 1983. Mas eis
que novos e valorosos Auditores Fiscais encerram fileiras no
combate à sonegação. Mas os
tempos são outros. As grandes
cruzadas pelo asfalto no encal-

ço de caminhões cedem lugar
às cruzadas digitais. Se vão o
posto e o pasto e entra o espaço digital. A receita de gado e
café cede a vez a uma economia
mais complexa, como os royalties de petróleo.
Enfim, desde 1984, o Estado se transforma em termos
econômicos e sociais que chamam atenção do Brasil em muitas áreas. A educação tem avanços significativos, assim como
a saúde. A infraestrutura capixaba em termos de rodovias,
parque tecnológico, indústrias,
prestação de serviços, economia do terceiro setor, capital,
trabalho, é outra muito maior.
Investimentos públicos e políticas públicas inúmeras foram
implementadas nessas décadas. Um trabalho feito a várias
mãos.
Mas um motor tem sido
fundamental à sustentação desse fantástico desenvolvimento
por que passou e passa o Espí-

rito Santo: o motor da arrecadação de ICMS! O crescimento
da receita tributária no Estado
foi fantástico nessas décadas e
sempre à frente do crescimento
de outras Unidades da Federação. Os relatórios da Cotepe
são provas disso. No entanto,
todo mérito deve ser dado à
energia que move esse grande
motor de arrecadação tributária: o Auditor Fiscal da Receita
Estadual.
Nesses 35 anos de aniversário na Sefaz é tempo de celebrar nossas conquistas e nossa
decisiva contribuição ao desenvolvimento econômico e social
do Estado. Nesse momento, o
Sindifiscal, em nome de todos
os diretores que por aqui passaram desde a criação da Afes,
tece homenagens às gerações
de Auditores Fiscais de 1940,
1950, 1964, 1974, 1984, 1988,
2005 e 2010. Juntos fizemos
e fazemos um Espírito Santo
cada vez mais forte!
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Governo do Estado abre mesa de
negociação com o Sindifiscal
Secretários tomaram conhecimento das reivindicações da categoria em reunião realizada no dia 26 de junho no Palácio da Fonte Grande, Centro de Vitória

A

Diretoria do Sindifiscal se reuniu
no dia 26 de junho com os Secretários
da Casa Civil Davi Diniz e de Governo Tyago
Hoffmann. A agenda
com os secretários foi
solicitada pela deputada
Janete de Sá, depois de
uma reunião em que tomou conhecimento das
deliberações da Assembleia Geral da categoria,
especialmente em relação a um indicativo de
nova AGE, caso o governo não estabelecesse
uma mesa de negociação
para tratar da pauta de
reivindicações.
O presidente do Sindifiscal, Carlos Camisão,
relatou os problemas

16/07
é data da pri-

meira reunião
de negociação

que afligem a classe há
muito tempo e que até
hoje não foram resolvidos, em especial o inicial de carreira e o teto
remuneratório. Os representantes do governo se
mostraram sensíveis às argumentações e se comprometeram a criar um calendário de reuniões para estudar
as reivindicações, visando a
construção de uma proposta
até novembro.
No dia 27 de junho, a
deputada Janete confirmou a data da 1ª reunião
de negociação: 16 de julho no Palácio da Fonte
Grande, onde estarão
presentes a Diretoria do
Sindifiscal, a Secretária
de Gestão e Recursos
Humanos, o Secretário
da Casa Civil e a parlamentar. Diante disso,
por ora, foram suspensas as deliberações da última AGE de publicação
da nota de repúdio e de
realização de nova Assembleia em 4 de julho.
Outro assunto trata-

Secretário da Casa Civil, Davi Diniz, ouve a deputada Janete de Sá.

do pela Diretoria na reunião com os representantes do governo foi a
necessidade da revisão
geral anual dos subsídios (inclusive no subsídio do governador),
por ser uma exigência
constitucional e por não

representar
aumento
de salário, pois apenas
corrige a remuneração
com a reposição da inflação medida pelos índices oficiais. Demais
disso, a Receita está em
franco crescimento, superando a expectativa

orçamentária, o que foi
reconhecido pelos interlocutores. No entanto,
nenhum dos dois secretários arriscou afirmar
que o governo fará a recomposição dos salários
dos servidores públicos
neste ano.

Em AGE, categoria decide próximos passos a serem tomados em 2019
Os auditores e auxiliares fazendários filiados ao Sindifiscal se
reuniram em AGE (Assembleia Geral Extraordinária) no dia 6 de
junho para deliberar sobre os pontos de pauta
estabelecidos no Edital

de convocação.
Após ampla discussão, foram adotadas as
seguintes deliberações
pela plenária:
Em relação ao item
1, a Assembleia deliberou pela elaboração de
um ofício ao Secretário

Categoria se reuniu em AGE na Sede Social em Vila Velha.

da Fazenda solicitando a abertura efetiva de
Mesa para construção
de proposta visando ao
atendimento da pauta
de reivindicações da categoria. Não havendo
resposta do governo, o
indicativo de AGE aprovado pela plenária fica
confirmado para o dia
4 de julho no saguão do
edifício-sede da Sefaz.
Foi deliberado também pela plenária a intensificação de contatos
com deputados e outros
secretários de Estado
para tratar sobre nossas
reivindicações.
Em relação ao item 2,
a plenária deliberou pela

filiação à Pública – Central do Servidor, devendo as mensalidades ser
pagas com recurso do
fundo de mobilização.
Quanto ao item 3, a
plenária aprovou a participação do Sindifiscal
na mobilização nacional do dia 14 de junho
contra a reforma da
previdência e a exigência da Revisão Geral
Anual do funcionalismo público.
Em relação ao item 4,
foi aprovada a realização
de campanha de valorização do Auditor Fiscal
da Receita Estadual com
teto máximo de gasto de
até R$ 250 mil.

Pauta da última
Assembleia Geral
Extraordinária do
Sindifiscal:
1. Resposta do Governo
à pauta de reivindicações da categoria;
2. Filiação à Pública –
Central de Servidores;
3. Adesão ao Movimento contra a reforma
da Previdência e pela
Revisão Geral Anual;
4. Campanha de valorização do Auditor Fiscal;
5. Assuntos Gerais.
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Diretoria do Sindifiscal se reúne
com deputada Janete de Sá
Parlamentar se
prontificou a
dialogar com
o governo do
Estado

A

Diretoria do Sindifiscal se reuniu
no dia 17 de junho com a deputada Janete de Sá no intuito de
que ela faça interlocução
junto ao governador Renato Casagrande para
discutir as demandas
do Fisco. A deputada
já vem trabalhando em
várias frentes parlamentares, entre elas a da Defensoria Pública.
Considerando que o
secretário da Fazenda,
Rogélio Amorim, disse, em síntese, que “o
atendimento este ano da
pauta remuneratória nos

valores propostos esbarram em diversas dificuldades...”, a Diretoria está
buscando apoio do Parlamento para sensibilizar
o governo acerca da importância do atendimento da pauta do Fisco,
que não beneficia apenas a categoria, mas a
sociedade, uma vez que
uma Receita motivada e
valorizada significa mais
recursos para as políticas
públicas a serem aplicadas nas áreas essenciais.
Durante a reunião,
a deputada reforçou a
essencialidade da Administração Tributária para
o funcionamento do Estado, destacando que ela
tem assegurado recursos
prioritários para a realização de suas atividades.
A Constituição Federal,
citada pela parlamentar

No encontro, Janete destacou essencialidade da Administração Tributária.

diversas vezes durante o
encontro, ainda pontua
que a Administração Fazendária e seus servidores
fiscais têm precedência
sobre os demais setores
da Administração e permite a vinculação de receita para a realização das

atividades do Fisco.
Dada a atual conjuntura, a deputada Janete
se dispôs a abrir mais
uma frente parlamentar
- desta vez em defesa do
Fisco Estadual -, com
vistas a conscientizar o
Legislativo e a socieda-

de da importância do
trabalho dos Auditores
para o desenvolvimento
do Espírito Santo. Nessa linha, a parlamentar se
prontificou ainda a dialogar com o governo em
relação às demandas da
categoria.

Deputado Felipe Rigoni recebe Diretoria
do Sindifiscal em seu gabinete

Ales cria Frente Parlamentar
em defesa do Fisco

A Diretoria do Sindifiscal se reuniu no
dia 28 de junho com o
deputado Felipe Rigoni (PSB) para tratar de
alguns assuntos, entre
eles: reforma previdenciária, reforma tributária
e Lei Orgânica do Fisco.
A Diretoria demonstrou
preocupação em relação
à atual proposta encaminhada pelo governo ao
Congresso, já alterada
pelo relatório, mas que

Por iniciativa da deputada estadual Janete de Sá (PMN), a Ales
(Assembleia Legislativa
do Espírito Santo) criou,
no último dia 17 de junho, a Frente Parlamentar pelo Fortalecimento
da Receita do Estado do
Espírito Santo.
Entre outros problemas, a categoria enfrenta
déficit de pessoal e uma
remuneração incompatível com a praticada pelas
demais Unidades da Federação, o que contribui
para o esvaziamento do
quadro. Assim como
as demais carreiras do
Funcionalismo Público
capixaba, os auditores
também não vêm recebendo a revisão geral
anual do subsídio (reposição inflacionária), contrapondo o que determina o Art. 37, inciso X, da
Constituição Federal.
“Essa é uma catego-

Rigoni recebeu diretores.

ainda contém uma série
de medidas prejudiciais
aos diretos dos trabalhadores, em especial dos
servidores públicos.
Foram apresentadas
ao parlamentar as emendas construídas em nível
nacional pelas entidades
representantes de servidores públicos e ele ficou
de estudá-las, ainda que
tenha sido o deputado que
sugeriu o maior número
de emendas ao projeto
original. A preocupação
da Diretoria é especialmente com as regras de
transição. “Na atual regra uma pessoa que falta
um dia para se aposentar pode ter de trabalhar
mais quatro anos”, enfatizou Geraldo Pinheiro
no encontro.
Durante a reunião
também foi enfatizada a importância de levar ao conhecimento do
Congresso o projeto de

Reforma Tributária
Solidária, elaborado
pelas entidades representativas de auditores fiscais, junto a 40
especialistas, em que
são propostas, basicamente, a simplificação
e a alteração da matriz
tributária, corrigindo a
regressividade.
Na ocasião, a Diretoria defendeu levar para dentro do
projeto a autonomia
da Administração
Tributária, a fim de
preservar o setor de
ingerência política.
O deputado disse
considerar importante que os cargos
da Administração
sejam ocupados por
servidores efetivos
e se colocou à disposição para tratar
qualquer
questão
que seja de interesse
dos auditores.

ria de Estado que passa
por problemas e dificuldades e que precisa
ser prestigiada. Sem os
auditores fiscais da Receita Estadual, teremos
dificuldades de fortalecimento do caixa e na
execução das políticas
públicas, como saúde,
educação, segurança e
infraestrutura, tão necessárias para o crescimento e desenvolvimento do Estado e para
o fortalecimento da sociedade”, declarou.

Ales criou Frente do Fisco.
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Caon: gestão deve considerar mais
nossa essencialidade como auditor
Para ele, essência do auditor
não pode ser
substituída por
máquinas

C

om três décadas e
meia dedicadas à
Receita Estadual,
o auditor fiscal João Tadeu Caon, 56 anos, é o
entrevistado do jornal
Ação Fiscal nesta edição.
Caon, que é formado em
Ciências Contábeis e também é delegado sindical
na Regional de Colatina,
ingressou na Sefaz em
maio de 1984, integrando
a 1ª turma do concurso
que tomou posse.
Mas, depois de tanto
tempo, o auditor avalia
que a categoria passa por
um momento sensível.
“Um desafio para o auditor é manter a essência.
Ter a possibilidade de entrar na contabilidade da
empresa e fazer mesmo o
papel de auditor. Aquele
cara que vai lá e investiga as contas. E hoje tem
acontecido pouco. Agora tudo é muito rápido,
mas cadê a essência?
Essa metodologia que
a Sefaz está adotando
é perigosa. Ela tira dos
olhos da administração
a essencialidade da fiscalização”, argumenta.
Para o auditor, a Sefaz
cumpre bem o seu papel
de incrementar a arrecadação. Entretanto, sem
o papel de investigador,
o Estado pode estar dei-

“A categoria
está envelhecida e o Estado
ainda não consegue segurar
as novas nomeações”

Caon completou no último mês de maio 35 anos de Receita Estadual.

xando passar batido descobertas importantes. “O
resultado do setor de petróleo e gás, por exemplo,
que culminou naquele
acordo bilionário, foi trabalho de auditor que foi a
fundo. Se eles se limitassem a receber os dados e
apenas fizessem conta de
dentro do escritório não
iam descobrir nada. Para
a categoria é muito perigosa essa metodologia de
mandar coisa mastigada
para ter quantidade, que
nunca vai significar qualidade”, pondera.
Casado há 32 anos
com Silvana Pimenta
Caon, com quem teve os
filhos Yuri (advogado), 30
anos, Amanda (dentista),
28 anos, e Natália (dentista), 26 anos, o delegado
sindical também expressa preocupação com o
quadro. “O quadro está
muito pequeno. E me
preocupa a tendência do
Estado de seguir a política do governo federal
de não fazer concurso. A
categoria está envelhecida e o Estado ainda não

consegue segurar as novas nomeações por conta
do salário inicial”, pontua.

“Quando há
muitas reivindicações junto ao
governo há um
envolvimento
maior das pessoas”
O início
Depois de aprovado
no concurso de 84, Caon
trabalhou no posto fiscal
de Alto Rio Novo, que,
semelhantemente
aos
demais, tinha estrutura
precária. “Era um barracão de tábua na beira da
estrada, com cancela improvisada, sem energia,
água e banheiro”, relembra. “Depois disso fui
chamado para trabalhar
na volante em Colatina e
depois atuei como plantonista na rodoviária, no

Detran e em empresas da
Grande Vitória. Fui chefe
por um tempo na agência
de São Gabriel de Palha e
aqui, em Colatina, fui supervisor de 2003 a 2016”,
conta.
Na época em que era
supervisor, Caon afirma
que o grande desafio era
apurar denúncias. “Muitas vezes eram investigações perigosas, em que
havia necessidade de requerer apoio policial. Tivemos também muitos
problemas de agressões
verbais a colegas. Outra
questão era a dificuldade
de acessar alguns contribuintes. Mas sempre procurei me dirigir às pessoas
com educação, então por
isso sempre recebemos
muitos elogios”.
Por conta de muitas
aposentadorias, hoje a
Regional de Colatina não
tem uma equipe somente
para a fiscalização volante. Quando há alguma tarefa externa, todos, independentemente do nível,
vão para a rua cumprir.
“Com uma certa ausên-

cia de fiscalização na rua,
ainda existe aquele transporte de carga com documentos inidôneos ou sem
documentos, e, na parte
contábil, muita falta de
registro e aproveitamento
de crédito indevido”.
Ao final da entrevista,
o auditor fez um apelo
para que mais pessoas se
prontifiquem a participar
das atividades da categoria e do movimento sindical. “Gostaria que aparecessem mais pessoas que
se prontificassem para fazer essas atividades. Tem
que ter uma participação
maior no movimento”,
comenta.
“Ciclos
acontecem
na categoria. Quando
há muitas reivindicações
junto ao governo há um
envolvimento maior das
pessoas. Mas também há
ciclos em que há acomodação. Claro que a gente
nunca quer que chegue a
um momento extremo,
mas sempre reforço a importância de se filiar ao
sindicato para um diálogo
forte”, finaliza.
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Pelos sindicatos
Liberdade de imprensa
O Sindijornalistas e a Fenaj (Federação Nacional de Jornalistas) manifestaram solidariedade ao colunista Vitor
Vogas e à Rede Gazeta, que tiveram sua atuação questionada pelo senador Marcos do Val depois de denunciarem
as nomeações que envolviam parentes do alto escalão do
governo. O senador usou o Facebook para tachar o grupo de chantageador, tendencioso e manipulador, e conclamou a sociedade para uma guerra contra a imprensa.
“Repudiamos toda e qualquer tentativa ou ação que vise a
desqualificar o trabalho jornalístico feito de maneira ética
e imparcial, como no caso do profissional”, diz trecho da
nota do Sindijornalistas.

Novo ato
As centrais sindicais marcaram para 12 de julho mais
um Dia Nacional de Mobilização contra o projeto de reforma da previdência do governo federal. O dia terá atos,
assembleias e manifestações em todas as grandes cidades, inclusive em locais de trabalho. A recomendação é
empregar o máximo esforço para atuar junto às bases dos
deputados e senadores, nos aeroportos, com material de
propaganda, e marcar presença nas mídias sociais.

Em defesa delas

Ato contra a PEC 06
e a favor da revisão
geral anual
Diversos auditores
fiscais da Receita Estadual do Espírito Santo
participaram no dia 14
de junho do ato nacional contra a reforma da
previdência proposta
pelo governo federal e
também contra o contingenciamento
dos
gastos em Educação.
integrantes dos Fiscos
das demais Unidades
da Federação também
foram às ruas.
Além das duas pautas citadas anteriormente, os servidores
públicos estaduais reivindicaram a revisão
geral anual, prevista
pelo artigo 37 da Cons-

tituição Federal, criação
de data-base para os
servidores e garantia
de serviços públicos de
qualidade à população.
Participaram, entre
outros colegas, o presidente do Sindifiscal
Carlos Camisão, o vice-presidente José Fermo,
o diretor financeiro Geraldo Pinheiro, o diretor
de Comunicação Rogério Zanon e o diretor
administrativo Jocelino
Demuner. Nas repartições, os demais colegas
também demonstraram
alinhamento às reivindicações da data.
Houve manifestações no edifício-sede

da Sefaz, em Vitória, e
nas Subgerências Fiscais situadas em Cachoeiro de Itapemirim,
Colatina e Linhares.
O Sindifiscal não
foi a única entidade
representativa de classe a engrossar o ato.
Participaram a Acees
(Associação dos Consultores do Tesouro),
Ascontrol (Associação dos Auditores de
Controle
Externo),
Assempes (Associação dos Servidores do
Ministério Público),
Sindipúblicos, Sindijudiciário, Sindilegis,
Sindsaúde, Sindienfermeiros, entre outras.

A Adepes (Associação dos Defensores Públicos) lançou
no dia 13 de junho, na Ales, a campanha “Em defesa Delas: defensoras e defensores públicos pela garantia dos
direitos das mulheres”. A iniciativa tem como objetivo
apresentar à população o trabalho da Defensoria Pública
em favor das mulheres que necessitam de acesso à Justiça
para a garantia dos seus direitos.

O ato ocorreu no dia 14 de junho e levou integrantes dos Fiscos de vários Estados às ruas para
protestar contra a reforma da Previdência e contra os cortes na Educação.

Sindifiscal participa de livro da
Fenafisco sobre negociações sindicais
Educação Fiscal com novidades
Já estão abertas as inscrições para a 8ª edição do Prêmio
Nacional de Educação Fiscal 2019, cujo objetivo é valorizar as melhores práticas sobre a importância social dos
tributos e sua correta aplicação em benefício da sociedade. Promovido desde 2012 pela Febrafite (Federação Brasileira de Associações de Fiscais de Tributos Estaduais), o
prêmio é voltado a escolas, instituições e imprensa e tem
como patrono neste ano o criador da Turma da Mônica,
Maurício de Sousa.

A convite da Fenafisco, o Sindifiscal
vai participar do livro
“Negociação Sindical,
Experiências Exitosas” (título provisório), cujo intuito é
reunir na publicação
os casos recentes de
sucesso entre os sindicatos dos Fiscos Estaduais que envolvam
pautas financeiras, manutenção de direitos,
fortalecimento da car-

reira, entre outros.
No texto, desenvolvido pelo jornalista Weverton Campos
com apoio da diretora
Zenaide Tomazelli, a
entidade relembrou as
dificuldades que culminaram no movimento
de 2016, incluindo as
duas greves, a campanha de valorização de
2017 e a última reposição de salário do Executivo em 2018, que

fez com que o subsídio
de cerca de 500 colegas
deixasse de ser afetado
pelo abate-teto.
O relato, em tom
apartidário,
enviado
pelo Sindifiscal privilegia o histórico de lutas
do Fisco capixaba, com
foco nos resultados obtidos e não nos atores
envolvidos, conforme
recomendou a Fenafisco aos seus 32 sindicatos filiados.
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Fiscalização traz segurança para a
sociedade, diz Sindifiscal na TV
Camisão destacou a importância dos fiscais
para o bem-estar
social

O

Sindifiscal,
por
meio do seu presidente
Carlos
Camisão, participou do
programa Presença, de
Eustáquio Palhares na
Rede TV ES. As edições
foram ao ar em 4 e 5 de
junho e podem ser conferidas no site do Sindifiscal.
Na
oportunidade,
Camisão falou sobre a
importância dos auditores para a garantia da
justiça fiscal. “A presen-

35%
da receita é a

estimativa da
sonegação no ES

ça da fiscalização traz
uma segurança para a
sociedade, que é aquela que paga o imposto.
Quando fazemos uma
operação
garantimos
que o imposto subsidie
o Estado em segurança,
educação e saúde”, argumentou.
Ainda sobre a resistência cultural ao pagamento de impostos, que
leva à sonegação fiscal,
Camisão defendeu que
“não há possibilidade de
gerir o Estado sem dinheiro”. “O Estado constituído, por mais precário
que seja, tem que ter dinheiro”, pontuou.
Durante o programa,
foi enfatizada a ação do
setor de petróleo e gás
da Sefaz e abordada a necessidade de se constituir
uma reforma tributária
que diminua a incidência
de impostos sobre consumo e aumente sobre renda e patrimônio, além da

Defesa do
servidor em
A Gazeta

incapacidade da tecnologia
de substituir o trabalho do
auditor fiscal.
“Temos feito trabalhos em relação aos
dados trazidos pelos relatórios de TI e desco-

berto que a sonegação
continua. Os processos,
as maneiras de sonegar,
é que estão mudando”,
finalizou Camisão, estimando a sonegação em
cerca de 35% da receita.

Outdoors reforçam trabalho essencial do Fisco para garantir
bilhões em recursos extras para o Espírito Santo
Desde o dia 27 de
maio, diversos outdoors
foram espalhados pelo
Espírito Santo com o intuito de reforçar o papel
fundamental do Fisco
capixaba para a garantia
de mais de R$ 10 bilhões
em recursos extras para
o Estado até 2056. A
ação foi promovida pelo

Sindifiscal.
O grande volume de
receita só foi possível
por conta de um minucioso trabalho do setor
de petróleo e gás da Sefaz (Secretaria de Estado
da Fazenda), que vinha
sendo realizado desde
2012, sob supervisão do
auditor fiscal Luiz Cláu-

Outdoor veiculado em cinco municípios no Espírito Santo.

dio Nogueira - hoje
uma das maiores autoridades do Brasil quando
se fala em receitas não
tributárias.
Em Vitória, os outdoors foram instalados nas
imediações da Ales (Assembleia Legislativa), da
Sefaz e na Reta da Penha.
Em Vila Velha, as pe-

ças foram fixadas na
Glória e na Terceira
Ponte, no sentido Vitória. Também receberam os outdoors as
cidades de Linhares,
Colatina e Cachoeiro
de Itapemirim, onde
estão sediadas as
Subgerências de Fiscalização.

O Sindifiscal defendeu, em reportagem de
A Gazeta veiculada no
dia 8 de junho, a valorização do serviço público no Brasil. A reportagem tratou sobre a
proposta do Ministério
da Economia de limitar a remuneração do
funcionalismo público
às praticadas pelo setor
privado.
A Apes (Associação
dos Procuradores do
Estado) argumentou
que é importante que
o serviço público ofereça bons salários, uma
vez que é necessário ter
pessoas mais capacitadas para ocuparem os
cargos e que tenham
interesse em permanecer neles por um longo tempo. A Amages
(Associação dos Magistrados) argumentou
que não há funções,
no setor privado, que
tenham
similaridade
com as exercidas, por
exemplo, por um juiz.
E que há carreiras típicas - como a de auditor
fiscal - que devem ser
preservadas.
A Aesmp (Associação Espírito-Santense do Ministério Público) defendeu que o
governo deveria priorizar a valorização
de suas instituições.
Opinião semelhante teve o presidente
do Sindifiscal. “Não
estamos falando de
cabides de emprego,
estamos falando de
quem fez concurso,
que faz o Estado funcionar”. A reportagem
pode ser conferida em
nosso site.
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MATÉRIA ESPECIAL

Auditor destaca na Ales papel do
Fisco em acordo do ES com a ANP
Gerente de Fiscalização discursou em prol do
fortalecimento
da carreira

O

auditor fiscal
Bruno Aguilar participou
da Tribuna
Popular no dia 1º de julho, a partir de interlocução do Sindifiscal junto
ao Parlamento. Por convite da deputada Janete
de Sá, o gerente de Fiscalização da Sefaz fez um
histórico sobre a atuação
dos profissionais de 2011
a 2019, quando se chegou
ao acordo de unificação
da exploração de petróleo
e gás natural no Parque
das Baleias, repercutindo
no aumento da arrecadação.
Aguilar classificou
o trabalho como uma
“epopeia fiscal”, que
resultará em incremento de R$ 10 bilhões de
royalties e participação
especial para os cofres.
“Tínhamos um cenário obscuro. Existia, de
certa forma, uma ‘caixa-preta’, porque você
não tinha documentos
que clarificavam as operações. Não existia todo
um conhecimento sobre
a dinâmica da extração e
da exploração. O Estado estava se preparando
para prover recursos e
fiscalizar uma indústria
pujante, mas que representava um desafio”,

O Estado estava
se preparando
para prover
recursos, fiscalizar uma indústria pujante
Bruno Aguilar

A deputada estadual Janete de Sá, proponente da fala de Bruno Aguilar na Tribuna Popular, ladeada pelos auditores fiscais que prestigiaram a sessão.

afirmou.
A dinâmica da fiscalização do petróleo e gás, hoje
responsável por 20% da
arrecadação, mudou, conforme o auditor, com uma
atitude “ousada”: a criação
da Srent (Supervisão de
Receitas Não Tributárias).
A rediscussão das “controvérsias” referentes ao
Parque das Baleias nasceu
a partir da capacitação dos
auditores por meio de “um
novo discurso para lidar
com a empresa [petrolífera]”.
“Ali nascem as propostas de que aqueles
campos que estavam
separados na verdade
representavam um só
e dessa forma representariam ganhos em
royalties e participações
especiais”, disse. “É um
recurso abundante, mas
finito. Ele traz receitas
expressivas, mas oscilando de acordo com as
agruras do mercado internacional. É importante que reverta não só em
crescimento econômico,
mas social”.
Aguilar aproveitou a
oportunidade para cobrar um fortalecimento
da Receita. “O auditor
representa garantia de
recursos públicos atuais

e para o futuro da sociedade. A atuação dos
auditores fortalece o
provimento de serviços
públicos e também é necessário que haja investimento em estrutura,
equiparação dos trabalhos, inclusive remuneratório, com colegas de
outros Estados. É necessário que haja fortalecimento deste Fisco”.

O auditor representa garantia de recursos
públicos atuais
e para o futuro
da sociedade
Bruno Aguilar

Elencando a categoria como provedora de
entregas para o varejo e os consumidores e
atuante no combate às
fraudes, Aguilar ressaltou que é necessário que
“toda a categoria precisa
se ver representada no
seu trabalho” e que se
sinta “motivada cada vez
mais”, com novas tecnologias. “Que a sociedade
veja no auditor fiscal a

figura daquele que assegura que ela terá recursos”, finalizou, pedindo
uma salva de palmas
para todos os auditores.
Janete reconheceu o
trabalho do Fisco e relacionou a atuação do
órgão à arrecadação de
receitas que permitem
o funcionamento dos
Poderes e instituições,
promovendo a implantação de políticas públicas e melhor prestação
de serviço à sociedade.
“Não teríamos esse recurso extra proveniente
do acordo do Parque das
Baleias se não tivesse
acontecido esse estudo
lá atrás”, comentou.
“É a única categoria que vai lá e busca o
recurso pelo cofre do
Estado para que a gente possa ter os serviços
prestados à população
(...) O auditor é o garantidor das políticas
públicas na saúde, na
educação, na segurança. Tudo que é público
é pago com os recursos
que formam o erário e
que os auditores estão
lá trabalhando para que
o Estado tenha esses recursos e preste um serviço melhor. A sociedade
precisa conhecer isso”,

discursou Janete de Sá.

O auditor é o
garantidor das
políticas públicas na saúde,
na educação,
na segurança
Janete de Sá

A parlamentar ainda
lembrou da atuação do
ex-secretário da Fazenda, Maurício Duque,
que, à época, teve a visão necessária para que
o Estado avançasse no
setor. “A Mônica [Saldanha, então gerente de
Fiscalização] pediu para
contratar uma consultoria e se o secretário compreendeu que aquilo era
importante ele propiciou esse acontecimento. Aí criou-se a Srent
e foram estudar isso
com profundidade, para
aprender e provar a importâncias desses recursos. E não se teve como
contestar, porque o que
vocês levaram era muito
sólido. Isso é trabalho
de gente diferenciada no
Estado.
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Artigo

Sobe e desce

Edgar Morin: “Seguimos como
sonâmbulos rumo ao desastre”

Sobe
Revisão de
incentivos
fiscais

Artigo adaptado de entrevista publicada na Folha de
São Paulo em 24 de junho
As
coisas
mais
importantes
a
saber não se ensinam.
Não ensinamos a compreensão do outro, não
ensinamos a incerteza,
o que é o ser humano,
como se nossa identidade não fosse de nenhum
interesse. Temos uma
crise do pensamento
que se manifesta no vazio total do pensamento
político. O que estamos
vivendo? O que está
acontecendo? Para onde
estamos indo? Não posso fazer profecias, mas
vejo o risco nas possibilidades que se abrem
diante de nós. As antigas
concepções políticas se
deterioraram e chegamos a uma política da
urgência e do imediato.
E ao sacrificar o essencial pelo que é urgente,
acaba-se por esquecer a
urgência do essencial.

“As antigas concepções políticas se deterioraram e chegamos
a uma política
da urgência e
do imediato”
A crise da democracia se deve aos enormes
poderes do dinheiro terem levado a casos de
corrupção em todo lugar. O vazio do pensamento, somado a essa
corrupção, leva a uma
perda de confiança na
democracia, e isso favoreceu os regimes neoautoritários, como na Turquia, Rússia, Hungria e
como vemos agora no
Peru e no Brasil.

A regressão histórica
começou muito fortemente com os anos Thatcher e Reagan, que no
fim do século passado
impuseram a regra do
liberalismo econômico
absoluto, mas isso só favoreceu a especulação e
a força do dinheiro, que
controla a política.

“A crise da
democracia é
o controle do
poder político
pelo poder
financeiro”
A crise da democracia é o controle do poder político pelo poder
financeiro, que vê só
os interesses imediatos, sem consciência do
destino da humanidade.
A prova é a degradação
da biosfera, ignorada em
detrimento de um benefício imediato.
Eu vivi — sou muito
velho, como sabe — nos
anos 1930 e 1940, um
período da ascensão da
guerra. Acreditávamos
estar em paz, mas numa
crise econômica que
provocou a chegada de
Hitler ao poder por vias
democráticas.
Vivemos esse período
como sonâmbulos, sem
saber que íamos em direção ao desastre. Continuamos como sonâmbulos e estamos indo
rumo ao desastre, em
condições diferentes. O
que é certo é o desastre
ecológico e o desastre
dos fanatismos.
A menos que as pessoas tomem consciência, se fecharão em suas
identidades religiosas,
étnicas etc. Vivemos
um período obscuro da
história, mas eles não
são eternos.

Uma nação é sempre
a unidade de diversidades. Se não se vê a unidade, ela se empobrece e
perde sua diversidade, e
se só se vê a diversidade, ela perde a unidade.
O comunitarismo é uma
forma degenerada da
diversidade necessária,
uma forma fechada para
uma demanda justa de
se manter ligado a suas
origens.
Infelizmente
hoje perdemos a noção
de unidade. Quando as
comunidades se tornam
importantes, elas esquecem a unidade nacional.
Há duas utopias. A
má é sonhar com uma
sociedade perfeita, totalmente harmonizada;
isso não é possível. A
boa é sonhar com coisas impossíveis, mas que
são possíveis intelectualmente. Por exemplo:
hoje há muita fome, mas
poderíamos alimentar
toda a humanidade, basta desenvolver as culturas. É possível criar uma
sociedade nova com a
paz sobre a Terra, podemos pensar no fim dos
conflitos; essa é uma
boa utopia. Um mundo
que não seja dominado
pelo poder econômico
e que seja mais fraterno
—é preciso ter utopias.

O governo do
Estado vai criar,
via decreto, uma
comissão formada
por auditores fiscais da Sefaz, da
Secont, e representantes da Secretaria
de Desenvolvimen-
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to para revisar todos
os programas de incentivos e analisar o
resultado real de cada
um, avaliando quais
dos benefícios existentes oferecem vantagens para o arranjo
econômico capixaba.

Sobe
Equilíbrio fiscal
Estudo do Ministério da Economia
conduzido pelo ex-secretário de Estado
da Fazenda Bruno
Funchal aponta que
o ES investiu, proporcionalmente, três
vezes mais por habi-

tante do que os demais
Estados. Além do ES,
figuram em boa situação AL e CE (R$ 304
por habitante). Na lanterninha aparecem RJ,
MG e RS, que investiram em média R$ 91 por
habitante.

Desce
Crime na rede
Inadmissível
a
ameaça de ataque
criminoso à UFES
(Universidade Federal do Espírito Santo) feita em um fórum da internet em
19 de junho.
Na
postagem
possivelmente capturada da deep web
(parte oculta da rede
ao grande público,

por não ser acessível via
buscadores como Google) um internauta disse
que mataria a tiros mulheres feministas, negros
e gays. As investigações
estão sendo conduzidas
pela Polícia Federal e as
atividades foram retomadas no dia 24.

Desce
Menos educação

Edgar Morin, 97 anos,
é um sociólogo francês
considerado um dos
maiores pensadores vivos.

As escolas do
Brasil perdem mais
tempo com tarefas
alheias ao aprendizado do que a média internacional. É o que
apontou estudo baseado na avaliação de
250 mil professores e
diretores coordenado

pela OCDE (Organização para a Cooperação e
Desenvolvimento Econômico).
Enquanto professores e líderes de 48 países
usam 78% do tempo em
sala de aula com aprendizagem, no Brasil o índice é de 67%.
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Encap: maio e junho são marcados
por encontros de amigos do Fisco

O

Sindifiscal realizou uma nova
rodada de Encaps (Encontros Capixabas de Aposentados
e Pensionistas do Fisco)
no fim do 1° semestre.
Ao todo, a Diretoria
passou por oito municípios: Guaçuí, Bom Jesus do Itabapoana, São
Mateus, Linhares, Barra
de São Francisco, Colatina, Cachoeiro de Itapemirim e Marataízes.
No dia 27 de junho
ocorreu o fechamento
com o Encap Metropolitano, em Vila Velha, onde compareceram 150 pessoas. “Em
todas as oportunidades, os diretores perceberam a satisfação
dos colegas em poder
reencontrar os ami-

gos, contar os causos
e receber as notícias do
sindicato”, comentou a
nova coordenadora de
projetos sociais, Adriana Nobre.
Durante o discurso
de abertura, o presidente do Sindifiscal, Carlos
Camisão, ressaltou que
é prioridade da gestão
o cuidado com os aposentados e pensionistas.
Ele também aproveitou
a oportunidade para parabenizar o trabalho da
diretora jurídica, Zenaide Tomazelli, que tem
conseguido capitanear
grandes avanços no que
diz respeito ao trâmite
de processos que envolvem a categoria.
Confira alguns registros no álbum ao
lado:

Veja as fotos...

Os colegas Geraldo Figueira, Paulo Afonso da Silva, Carlos Cezar de Oliveira, Jair Gomes e Carlos
Ayrton Prates.

Deixam saudade

Comunicamos com pesar o falecimento de:
Paulo Tadeu Penedo
02/06 - ativo
Godofredo Vieira Simões
05/06 - aposentado
Murilo dos Santos Guarçoni
16/06 - aposentado
Jorge Cardoso Bechara
19/06 - aposentado
Carolina da Silva Souza
19/06 - pensionista
Sizasney Marcal da Silva
24/06 - aposentado

José Humberto com sua esposa, Maria de Fátima Burns, Zenaide Tomazelli, Geraldo Pinheiro e
Lenita Ana De Nadai.

Délio Soares Goes
29/06 - aposentado
Sebastião Quintão das Neves
02/07 - aposentado

A diretora Zuleide com as pensionistas Maria Rezy e Lizette
Pontes.

Carlinhos Americano encantou a todos com belas canções.
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Veja as fotos dos Encaps que ocorreram nos
meses de maio e junho deste ano...

O Encap de Marataizes também reuniu colegas de Anchieta,
Itapemirim e Piúma.

São Mateus foi ponto de encontro para os colegas de Montanha e Conceição da Barra.

Encap de Linhares.

Barra de São Francisco.

Encap de Cachoeiro reuniu colegas de Afonso Cláudio, Atílio Vivacqua, Castelo, Conceição do Castelo, Jerônimo Monteiro, Muqui.

Encap de Bom Jesus reuniu uma turma animada de Apiacá, Bom Jesus do Norte, Itaperuna, Mimoso
do Sul, São José do Calçado.

Encap de Colatina.

No Encap de Guaçuí também estavam presentes os colegas de Alegre e Dores do Rio Preto.
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Fraude de R$ 3,2 bi é exposta por
auditores do Estado no Enif
Mazzoco e Meirelles representaram Fisco do
Espírito Santo
em Cuiabá

Governador
prestigia o
Fisco
em
solenidade

O

Fisco do Espírito Santo, representado
pelos
auditores Paulo Mazzoco
e Daniel Meirelles, participou do 15º Enif (Encontro Nacional de Inteligência Fiscal), realizado
de 28 a 31 de maio em
Cuiabá (MT). Neste ano,
o tema escolhido foi “O
Combate às Fraudes Fiscais Estruturadas na Era
da Informação”, tendo o
Espírito Santo apresentado o case da fraude no
setor de sucata.
A fraude consistiu
numa movimentação de
R$ 3,2 bilhões em notas
fiscais simuladas, gerando um prejuízo de cerca
de R$ 400 milhões.
“Levamos
quatro

Mazzoco e Meirelles integram o NEP da Secretaria da Fazenda.

meses para identificar
as empresas a partir de
um relatório que continha, originalmente,
60 mil páginas. Ao
todo, 62 empresas foram diligenciadas e 28

cassadas. Outras receberam bloqueio para
posteriormente serem
cassadas pelo Fisco”,
comenta o coordenador do NEP (Núcleo
de Estudos e Pesquisa)

da Sefaz, Paulo Mazzoco, que teve o
apoio dos auditores
Ricardo Ishimura e
Fabrício Rodrigues
Paes na realização do
minucioso trabalho.

Auditores capixabas participam de reunião técnica
em Santa Catarina sobre empresas noteiras
Cinco auditores fiscais do Estado participaram, nos dias 27 e
28 de junho, da reunião
técnica sobre empresas
noteiras no Sindifisco
(Sindicato dos Fiscais de
Santa Catarina), em Florianópolis. O evento foi

promovido pela SEF/
SC com intuito de debater ações para coibir
as empresas fraudulentamente constituídas e
registradas, mas que de
fato não exercem suas
atividades.
O coordenador do

Mazzoco apresentou case de fraude no setor de sucatas.

NEP, Paulo Mazzoco,
foi um dos painelistas,
junto a um auditor do
Piauí. “É fundamental
responsabilizar os beneficiários como meio
efetivo de combater
as empresas noteiras,
mas necessitamos urgente de rever nossos
procedimentos internos
de controle. Sem controle não haverá concorrência leal”, discursou
Mazzoco.
“Era importante para
a SEF/SC se integrar à
experiência de outros
Estados para que ela
pudesse, nos aspectos
fiscal e de julgamento
de processos, conhecer
e compartilhar das práticas”, comentou Bruno
Aguilar.
Segundo ele, a pales-

tra de Mazzoco detalhou como, de forma
inovadora, o Espírito
Santo não atua somente sobre as empresas noteiras, mas
também
daquelas
que efetivamente se
beneficiam da fraude.
“Foi importante que,
através das palestras,
foi proporcionado
um novo conhecimento de práticas
fiscais e dos órgãos
de controle. Foi uma
oportunidade
de
aprimorar o combate
à sonegação e à concorrência desleal”.
Além de Mazzoco e Aguilar, participaram os auditores
Valquimar Raasch,
César Romeu e Erika
Demoner.

O governador do
Espírito Santo, Renato
Casagrande, prestigiou
auditores fiscais da Receita Estadual durante
a solenidade de sanção
das leis que criam dois
fundos com recursos do
acordo que unificou os
campos de exploração
do Parque das Baleias. A
solenidade foi realizada
no Palácio Anchieta no
dia 17 de junho.
“Este acordo foi gestado a partir de 2012,
quando a nossa equipe
da Sefaz e da PGE [Procuradoria-Geral do Estado] se especializou na
área de petróleo e gás”,
discursou.
“É bom que eu faça
este registro de agradecimento, porque se nós
temos um acordo que
vai permitir que a gente aumente a Participação Especial em torno
de R$ 500 milhões por
ano e receba um valor
retroativo em torno de
R$ 1,5 bilhão, isso se
deveu à representação
que nós protocolamos
por meio do Mauricio
Duque, então secretário de Estado da Fazenda, junto à ANP”,
relembrou.

Casagrande prestigiou Fisco.

