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Assembléia do Fisco de 25/05/07
aprova pauta de reivindicações
1. Concurso Público para Auditores Fiscais com
preenchimento do quadro previsto em lei (550
auditores).

2. Ascensão Funcional – preenchimento das
vagas existentes nos níveis II e III. (Ajuste do
quadro de auditores).

3. Capacitação profissional permanente: reciclagem, conhecimentos avançados com alta especialização e profissionalização dos setores.

4. Reajuste salarial: auxílio alimentação, auxílio
transporte, adicional noturno, hora extra em
escalas de feriados e finais de semana, que
são alguns parâmetros a serem levados a
discussão com o governo.

Reestruturação da Sefaz

Proposta da Fenafisco foi destaque no Seminário do Novo
Sistema Tributário Nacional em São Paulo. Efetivamente
inovou, e no debate revelou a timidez da proposta do Governo Federal. Foi empolgante, revelaram os participantes.
Confira matéria na página 12.

TABELA ARRECADAÇÃO ICMS-IPVA
MESES

ARRECADAÇÃO
ICMS

ARRECADAÇÃO
IPVA

O Governo do Estado, através da Sefaz, contratou a Fundação
Instituto Administração – FIA, da Universidade de São Paulo
– USP, para diagnosticar e propor soluções para a modernização
da Administração Fazendária. A Portaria n° 32 S, do dia 27 de
abril, instituiu um Grupo Técnico de Acompanhamento da Reestruturação da Secretaria da Fazenda, o GETARO, para acompanhar
os trabalhos da FIA. Confira nas páginas 4 e 5 mais informações
e uma entrevista com o coordenador do grupo, Francisco José
Teixeira, o “Franzé”.
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Editorial

Júlio Muniz - Presidente Sindifical

M

Expediente

erece uma reflexão a fala da poetisa e filósofa
Viviane Mosé, no ciclo 2007 do Prêmio Inoves, de que “as pessoas precisam parar de
reclamar e começar a construir”. Essa, aliás, deveria ser
a ordem natural em qualquer modelo de gestão, pública
ou privada, calcado na reciprocidade e transparência, que
são comportamentos básicos que se esperam de gestores
responsáveis. Infelizmente, para nós servidores e para a
sociedade de um modo geral, não é o que acontece. Muito
pelo contrário. E em contrapartida, é muito difícil “arregaçar
as mangas e ir à luta!”
Como parâmetro ou termômetro, tomemos a nossa
casa funcional que é a Secretaria da Fazenda, na qual
nós, do Grupo de Tributação, Arrecadação e Fiscalização,
deveríamos exercer com prevalência constitucional, o
nosso dever, apoiados num sólido modelo de gestão de
pessoal com especificação própria, inconfundível, exclusiva e profissional, disposta em carreira, com a segurança
da capacitação e treinamentos permanentes, ascensão,
oportunidade de desenvolvimento e expectativa de garantia
salarial suficiente para compensar as restrições que nos
são impostas na absoluta dedicação exclusiva. Em resumo:
deveríamos ser um corpo técnico altamente preparado,
especializado e bem-remunerado.
As contradições se iniciam no custeio da Administração Tributária, assinalando a ela a devida importância
no cumprimento do artigo 167, inciso IV da CF, que autoriza a vinculação da receita de impostos. Contradição,
porque isso inexiste em nosso Estado. O “Funsefaz” é
absolutamente tímido e não operacional. Dele deveriam
sair e estar disponibilizados todos os recursos, inclusive
de ICMS necessários ao fortalecimento e independência
de uma Administração Tributária, capaz de acompanhar
a evolução das diretrizes da Receita e a Gestão de Recursos Públicos.



A diretoria do SINDIFISCAL sempre lutou e buscou subsídios que tornassem viáveis o conteúdo da fala de Viviane
Mosé. Infelizmente o nosso modelo de gestão nos conduziu
a total descrença em nossos administradores. Nós, enquanto dirigentes sindicais, por dever de ofício, compromisso e
obediência ao nosso Estatuto, não vamos nos calar nunca
contra o descaso, a omissão e a negligência da Sefaz para
com o seu quadro de servidores do Grupo TAF.
É inadmissível o descumprimento de leis ou seu
cumprimento equivocado. É criminoso o abandono de
seus profissionais relegados anos a fio em Postos Fiscais,
quando degraus deveriam ter sido galgados por lei. E o que
falar do corte de pessoal, da redução do quadro em plena
vigência de um concurso público, da ausência completa de
auditores em 90% dos municípios do Estado, da absoluta
ausência ou coerência na capacitação profissional de
nossos auditores fiscais, para citar alguns “equívocos”.
A recente e perfeita reportagem sobre sonegação
fiscal, realizada pela jornalista Lúcia Garcia para o jornal
“A Gazeta” em sua edição do dia 01 de julho de 2007,
retratou fielmente apenas uma parcela da nossa triste
realidade fiscal e tributária. A exposição fiel vai além do
que ali está escrito e descrito.
Que a FIA, a fundação presente em nossa Secretaria,
respaldada pelos colegas que compõem o Grupo de Apoio,
possa fazer uma reestruturação que corrija as mazelas
passadas e propicie um futuro menos traumático para
todos nós, sempre na linha de que o primordial é o ser humano, é a gestão de pessoas. É hora de nos adequarmos
à era moderna que conjuga com harmonia a tecnologia e
os recursos humanos.
Aí sim, poderemos, como diz a nossa poetisa, começar a construir. E a hora, definitivamente, é agora!
A DIRETORIA

Diretor Presidente
Júlio César Camilo Muniz
Vice-Presidente - Délio Cassiano Borges Castelo
Rua General Osório, 83 - salas 407 a 410
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Inscrição da Dívida Ativa na PGE:
Parecer do Sindifiscal

O

Sindifiscal, face a apreensão
da categoria em relação ao
procedimento de inscrição dos
créditos estaduais em dívida ativa pela
Sefaz, cuja competência foi transferida

recentemente para a PGE, através da Lei
Complementar n°385/2007, encaminhou
ofício n° 35, de 18/06/2007, ao governador
Paulo Hartung, demonstrando o vício de
competência hoje praticado e o desastre

(...) “A partir daí, o Sr. Secretário expediu a Circular de nº 012/2007
(cópia inclusa), que determina a “...todos os órgãos desta SEFAZ,
responsáveis por procedimentos atinentes à dívida ativa, cientes
para a continuidade dos trabalhos”. Ao que se infere, e segundo as
informações que chegam ao conhecimento desta entidade sindical,
a SEFAZ continua então inscrevendo os créditos do Estado em dívida
ativa, mesmo não mais tendo competência para tanto.”(...)

(...) “Sr. Governador, este procedimento muito vem causando
apreensão aos integrantes de nossa categoria, pois paira o temor
que todo o trabalho fiscal desenvolvido, com alto custo para os
servidores e para o Estado, e que resultou na autuação de inúmeras
empresas infratoras, possa ser alvo de ataque por parte daqueles
contribuintes que buscam justamente brechas na lei para deixarem
de recolher os tributos devidos, podendo assim acarretar grave
prejuízo às finanças do Estado, e, por conseqüência, ao interesse
público, conforme será melhor explicitado a seguir. (...)”

(...) “Consoante posicionamento da PGE, transcrito acima, a Lei
Complementar nº 385/2007, será de fato regulamentada no prazo de
120 (cento e vinte) dias, porém, a mesma lei, por intermédio de seu
artigo 7º, estabelece que a mesma “entra em vigor na data de sua
publicação”, o que ocorreu precisamente no dia 09/04/2007.” (...)

(...) “Logo, é fato já consumado que a competência para a inscrição
em dívida ativa de créditos do Estado do Espírito Santo, desde o dia
09/04/2007, passou a pertencer à Subprocuradoria Fiscal, órgão
integrante da Procuradoria Geral do Estado, e não mais à SEFAZ,
que assim se tornou incompetente para tanto.”(...)

que poderá produzir aos cofres públicos,
caso não seja adotada uma medida efetiva
para corrigir as distorções.
Confira abaixo alguns trechos do
documento.

(...) “Com isso, ficou definido em lei que o
encaminhamento dos créditos para fins de
inscrição em dívida ativa, somente deverá se
dar após o aparelhamento da PGE, porém, infere-se de forma hialina, que a competência atualmente pertence sim à Procuradoria Geral do
Estado, razão pela qual não pode ser exercida
por outrem (Secretaria de Estado da Fazenda),
sob pena de prática de ato eivado de vício de
competência, que o tornará nulo de pleno direito, sendo justamente diante disso que surgiu a
preocupação externada neste ofício.” (...)

(...) “Portanto, conclui-se que não há amparo
legal para que a Secretaria de Estado da Fazenda
continue, até o mencionado aparelhamento da
PGE, a promover a inscrição em dívida ativa de
créditos, pois esta competência legal lhe foi
retirada por completo, tendo sido transferida, de
imediato, à Procuradoria Geral do Estado.” (...)

(...) “Em razão disso, o SINDIFISCAL aqui agindo
em defesa do trabalho desenvolvido por seus associados, e bem assim do Estado do Espírito Santo,
se sente no dever de alertar Vossa Excelência quanto a tais fatos, que podem redundar na nulidade de
inúmeros créditos, por vício de competência na sua
inscrição em dívida ativa, e o desastre que poderá
advir para os cofres públicos estaduais, caso não
seja adotada uma medida efetiva para o fim de
corrigir as apontadas distorções.” (...)

(...) “Assim, não serve de argumento para que a Secretaria da Fazenda continue a proceder à inscrição em dívida ativa dos
créditos em favor do Estado, a norma que estabelece prazo adicional de 120 dias para a regulamentação da Lei Complementar
nº 385/2007, pois que a edição de norma regulamentar (decreto regulamentador), somente tem lugar para facilitar o processo
de execução da lei, sendo que o conteúdo dos decretos é predeterminado por aquela, que lhe serve de fundamento de validade,
não podendo, pois, desbordar dos limites legais, sob pena de imediata ilegalidade e mediata inconstitucionalidade.” (...)

www.sindifiscal-es.org.br • Maio/Junho 2007 nº 115



Entrevista

F

FIA: A categoria aguarda a
reestruturação da Sefaz

rancisco José Teixeira Garcia, o
‘Franzé’, coordenador do GETARO
- Grupo Técnico de Acompanhamento da Reestruturação Organizacional
da SEFAZ-ES que trabalha junto com especialistas da FIA - Fundação Instituto de
Administração de professores da USP, entidade responsável pela reestruturação organizacional da SEFAZ, concedeu entrevista
ao Sindifiscal, no dia 14 de junho . Confira
abaixo alguns trechos da entrevista:
SEFAZ
“Basicamente todas as Secretarias de
Fazenda de Estado do Brasil fizeram alterações na sua estrutura nos últimos anos para
se adequar à nova realidade fazendária.”
“O trabalho encomendado a FIA foi para
mapear todos os processos e propor soluções. A contratação de um grupo de técnicos sem muita experiência no setor permite
olhar a organização de fora no todo, diferente
de nós que focamos questões particulares,
detalhes. Precisamos de uma visão nova,
capacitada tecnicamente, que mostre onde
estão os problemas. Conhecemos a maioria
deles, mas são questões pontuais.”
PROJETO
“Nós não estamos pensando em nada
por enquanto. Estamos na fase de levantar
informações, fazendo diagnóstico. Vai haver
um momento subseqüente para identificar o
problema e depois ver as soluções. Obviamente já sabemos que existem carências
na Fazenda. E vocês vão apontar algumas,
como falta de quadros específicos em
determinados locais, falta de um setor de
recursos humanos, isso é uma questão que
não é só da Fazenda, é do Estado.”
PLANO DE CARREIRA
Plano de carreira poderá ser feito em
um momento posterior. No estudo será
identificado: quais são as carências e
quais são as habilidades necessárias para



suprir essas carências. Definir um plano de
carreira demanda lei.”
“(...) Minha opinião técnica é que se você
faz um estudo e esse estudo aponta carências,
dificuldades, gargalos que a organização tem,
é importante apontar as soluções o “como
fazer”. Agora se esse “como” envolve um
estabelecimento de um novo plano de carreira,
não sei. Não tenho como te responder nesse
momento. Até porque nós não chegamos
nessa etapa de saber o que vamos fazer. Ainda
estamos na etapa do diagnóstico, levantamento de informações.”
ASCENSÃO E PESSOAL
“A ascensão é uma questão específica da carreira do Auditor de Estado. Não
acredito que o estudo chegará nesse nível
de detalhes.
Nós estamos olhando a coisa do ponto de
vista macro. Precisamos de técnicos especializados na área financeira para atuar na Subsecretaria de Tesouro, como contadores, pessoal
na área de informática , pessoal capacitado na
área tributária para otimizar o julgamento de
processos , coisas desse tipo. “
“Dentro do setor público hoje é necessário que haja plano de carreira, com
pessoas preocupadas em trabalhar pela
instituição. Nenhuma organização quer ficar
numa situação só de cargo comissionado,
é ruim para os dois lados.”
IMPLEMENTAÇÃO
“ É uma decisão de governo, que vai
implicar em projetos de lei, em decretos e
readequações. Espero que com o estudo
feito as decisões sejam tomadas, na medida do possível.”
RESULTADO
“Espero que o trabalho tenha a capacidade de alavancar uma série de ações do
governo que possam melhorar a organização e
as pessoas que trabalham nela. Agora, se isso
vai acontecer imediatamente, num curto, mé-

Franzé fala sobre a reestruturação da
Sefaz durante Assembléia do Fisco
no dia 25 de maio

dio ou longo prazo, eu não tenho como dizer,
porque não está na minha área de influencia.
Um trabalho desse é plenamente possível de
ser implementado na medida que o governo
tenha interesse, o momento é adequado.”
VALOR DO CONTRATO?
“Essa informação eu tenho, mas preciso de autorização para divulgar.”
LOAT – LEI ORGÂNICA
“Eu não sou do fisco. Existem alguns
aspectos da categoria que desconheço,
mas já comentaram comigo a proposta. O
trabalho que a FIA está fazendo não está
entrando em detalhes de categoria. Esse
trabalho está focado na organização. O que
é a organização hoje e como ela deveria ser
para atingir os objetivos que interessam ao
governo, que é o atendimento ao contribuinte, melhorar a arrecadação, a questão do
gasto governamental, a transparência. Para
atingir esses objetivos a organização tem
que passar por essas mudanças, e isso não
é só agora, provavelmente daqui há uns 5
anos vai ter que fazer de novo.”
Portaria n. º 32-s, de 27 de abril de
2007, publicada no Diário Oficial do dia 2
de maio.
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“Portanto, a natureza da função pública relativa à Administração
Tributária deve ser considerada de Estado, em sua essência, e sua
priorização, impostergável. Impõe-se a regulação de uma carreira
por lei, com cargos a serem preenchidos mediante concurso público, organizados de forma hierarquizada e de alta especialização.
Impõem-se constante atualização e aperfeiçoamento, revisões,
metas objetivas de desempenho, a exigir esforço considerável no
exercício da função pública. Tal esforço deve merecer reflexos na
organização dos cargos e remunerações respectivas”. (Parecer
Dra. Misabel Derzi – pág 19)
Veja nesta página exemplos de estrutura fazendária do Rio Grande do
Norte e do Rio Grande do Sul. Modelos antagônicos, sendo que o do Rio
Grande do Norte é o defendido pela Fenafisco, na proposta de uma Nova
Administração Tributária.

O modelo da Secretaria de Fazenda do Estado do Rio Grande
do Sul é anterior a Emenda Constitucional nº 42, que introduziu
o Inc. XXII no Art. 37 e o Inc. IV no art. 167 da CF, contudo ainda
assim vou relatá-lo.
Quando foi feita a mudança, a revelia da vontade do fisco
e a favor da carreira do Secretário de então, foi construída uma
situação paradoxal que persiste até o momento. A estrutura da
Fazenda foi segmentada corretamente em três Departamentos:
o da Receita, o da Despesa e o da Contadoria e Auditoria do
Estado. Contudo, para resolver interesses outros, ao invés de
segmentar as carreiras por Departamento, como seria o correto
e o FISCO defendia, o Secretário de então propôs e foi aprovado
por diferença de um voto na Assembléia Legislativa a unificação
do corpo funcional de nível superior na carreira de “Agente Fiscal
do Tesouro do Estado”.
A partir de 2003, os próprios integrantes da tal carreira que
até o momento continua segmentada na prática, em Assembléia
Geral conjunta das entidades de nível superior, resolveram lutar
pela re-segmentação, do corpo funcional propondo a criação
das Carreiras de Auditor Fiscal Tributário (LOAT FENAFISCO) e de
Auditor do Estado. Nesta luta e no sentido estrutural conseguimos
aprovar há poucos dias, na Assembléia Legislativa, lei que faculta
a Governadora a criar na Fazenda as Subsecretarias da Receita, do
Tesouro e da Contadoria e Auditoria do Estado situação que neste
momento está para regulamentação por Decreto.
Carlos Alberto Agostini
Presidente do Sintaf-RS

Em 1995 aconteceu o desmembramento
da antiga Secretaria de Fazenda do Estado em
duas Secretarias especializadas: Secretaria
de Tributação e Secretaria de Planejamento
e Finanças. A Secretaria de Planejamento e
Finanças ficou com a área de planejamento
geral e aplicação dos recursos públicos; a
Secretaria de Tributação concentrou a área
específica de fiscalização, tributação e arrecadação, cuidando de toda política tributária
do Estado. Foi um passo importante a criação
da Secretaria de Tributação, pois especializou
o trabalho, deu status de Secretário de Estado
ao gestor e retirou-se a ingerência política que
permeava a Secretaria de Fazenda.
Os cargos de Secretário, Secretário Adjunto, Coordenador, Subcoordenador, Diretor
e Subdiretor de unidade, todos ligados à fiscalização, são os de direção da SET/RN. Os
cargos de apoio administrativos são preenchidos pelo pessoal do quadro da Secretaria de
Tributação. O fato é que, antes dessa medida,
o RN vivia de “pires na mão”, com a pior arrecadação do nordeste. Após implementação
dessa medida, com investimento maciço na
fiscalização, informatização, treinamento,
melhorias salariais do fisco, foi possível sair
do último lugar em arrecadação para o quarto
lugar no ranking do nordeste.
Hoje o Estado está arrecadando bem,
planeja suas receitas, tem gente trabalhando
só nisso, assessorando melhor o governo e os
resultados aparecendo. Para se ter uma idéia,
em 1995 a arrecadação de ICMS era da ordem
de R$ 15 milhões /mês. Hoje já atingimos uma
média de R$ 160 milhões /mês.
Muitos desafios virão e a sociedade precisa de um Fisco forte e altamente especializado
para dar os resultados eficientes e eficazes no
combate à sonegação.
Eleazar Cavalcante de Brito
Presidente do SINDIFERN

CONAFISCO

Entre os dias 26 e 30 de novembro próximo ocorrerá o XIV Conafisco Congresso Nacional do Fisco, em Aracajú, Sergipe. Confira mais
informações em breve no site: www.sindifiscal-es.org.br.
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Julgamentos de processos

A

Gerência de Julgamento de
Processos Tributários continua
com o quadro de pareceristas
defasado, apenas 08 (oito) auditores
são responsáveis por aproximadamente
13000 (treze mil) processos em estoque.
A produção mensal média, dependendo
da complexidade, é de 20 processos no
mês, por parecerista. Nossos colegas
levariam mais de 6 anos para liquidar o
estoque existente em junho de 2007. E
os demais processos instaurados pela
fiscalização de estabelecimento, volante e
postos fiscais que ingressam diariamente?
E o prazo de prescrição que é de apenas

05 anos, quem responderá pelo dano ao
erário público, o Secretário da Fazenda ou
o chefe da pasta?
Pasmem!
O processo seletivo complementar
instaurado pela Portaria 15-R/06 e homologado pela Portaria 10-R/07 disponibilizou
somente 04 (quatro) vagas para a Gerência
de Julgamento, apesar do interesse de 15
(quinze) inscritos no processo. Entretanto,
os 04 (quatro) auditores classificados ainda
não assumiram a função.
A auditora Marisa Hemerly Rainha,
classificada no processo (11ª colocação),

Cargos comissionados
A Secretaria da Fazenda do Espírito Santo certamente supera a Inglaterra e a França em número de cargos
comissionados.
Veja o quadro abaixo divulgado na veja :
Brasil – 25.000
EUA – 5000
França – 500
Inglaterra – 100
(Fonte: Matéria da veja: 17/06/2007)
O jornal A Gazeta na edição de 10 de junho publicou
a radiografia do quadro de servidores do Estado Espírito
Santo, entre efetivos e comissionados, mas não revelou
o quantitativo da SEFAZ.
No quadro de efetivo são: 435 auditores; 47 auxiliares fazendários, 15 consultores do executivo e 100
administrativos.
O Sindifiscal insiste na realização de concurso público
e com muita dificuldade em 2002, final do Governo de José
Inácio foi realizado o concurso, após 18 anos. Entretanto,
somente 50 vagas foram preenchidas, o que não resolveu
o problema. Quem sabe a FIA, empresa contratada para
realizar o diagnóstico e a proposta de reestruturação
administrativa da SEFAZ, consiga convencer o nosso Governador da necessidade de contratar servidores através
de concurso público e não inchar a Secretaria da Fazenda
com cargo comissionado, como acontece hoje.



questionou na justiça a aludida ascensão
complementar. A exemplo de outros, a servidora fazendária está há 23 (vinte e três)
anos no nível I, sem que o Estado promova
sequer a ascensão por antiguidade, que
deveria ser automática, indepente de ato
do Secretário.
Considerando o número insuficiente
de auditores na Gerência de Julgamento,
o princípio da razoabilidade, da economicidade e em vista do volume de
processos existentes, não seria mais
eficaz a SEFAZ aproveitar os 15 (quinze)
servidores classificados nesse processo
complementar?

Coopfisco faz aniversário:
10 anos de fundação!
Para comemorar os 10 anos
de fundação da Cooperativa, que vai
ocorrer no dia 9 de novembro deste
ano, a entidade está realizando visitas as
Agências Metropolitanas e Regionais, e
oferecendo um coffee break aos colegas lotados nessas unidades. A GefazM, a Supervisão Regional de AFRE II
em Vila Velha , as Agências de Vitória,
Vila Velha, Serra e Cariacica já foram
visitadas. Participe da comemoração da
Coopfisco, uma vitória da categoria!
Gerências Regionais de Linhares,
Colatina e Cachoeiro serão visitadas a
partir de agosto de 2007.

Selo Comemorativo
da Coopfisco

Queremos agradecer aos nossos associados
pela credibilidade que nos foi dada e dizer o
quanto vocês são importantes para nós!

Esclarecimento
Convênio Bancorbras
A Clipper Viagens e Turismo é a representante no Espírito Santo do
Clube de Turismo Bancorbras, sediada na Av. Princesa Isabel, 629
- Loja 07 - Centro de Vitória. Para as aquisições dos Títulos do Clube,
bem como outras informações inerentes aos mesmos e a outros
produtos Bancorbras, deverá ser contatada esta representação por
meio do telefone 3200-2030. E posteriormente ao atendimento por
esta representação, agendaremos as visitas com os atendentes de
vendas externas ao que desejarem. Visitem o site da Bancorbras:
www.bancorbras.com.br.
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Diretoria eleita toma posse

D

ia 23 de junho foi um dia de festa
para o fisco capixaba. Muitos colegas da categoria compareceram
à sede social do Sindifiscal para prestigiar a
Assembléia Ordinária de Posse da Diretoria
eleita para o biênio 2007/2009, com início
de mandato em 01/07/2007 e término em
30/06/2009. Entre os ilustres convidados
do fisco, algumas autoridades políticas
marcaram presença e outras justificaram
a ausência manifestando seus votos de
uma ótima gestão e apoio aos membros da
diretoria. Esteve representando o prefeito
de Vitória, João Carlos Dudhé , a Deputada
Estadual Janete de Sá, o Presidente Estadual do PPS, Marcelo Viana, o Presidente
do Sindicato dos Lojistas Jadyr Primo, o
vereador de Vila Velha, Heliossandro Mattos
e o Presidente da Federação Nacional dos
Fiscos, Rogério Macanhão.
A cerimônia foi iniciada com o presidente Júlio Cesar Camilo Muniz tomando
e dando posse aos demais membros da
diretoria, que se dirigiram à mesa e assinaram o Livro de Posse. Após discursar
por alguns minutos sobre o futuro da nova
gestão, o presidente Júlio Cesar passou
a palavra a Rogério Macanhão, que falou
sobre assuntos em pauta nas discussões
do fisco nacional, entre eles a reforma
sindical, o teto salarial do auditor fiscal e a
Reforma Tributária.
Após a solenidade, os presentes puderam desfrutar de um gostoso churrasco, ao
excelente som da banda do colega Simão.
Confira as fotos do evento!
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Notícias da Fenafisco

O perfil do Novo Auditor na
Nova Administração Tributária

E

ntre os dias 22 e 25 de maio de 2007,
em Brasília, a FENAFISCO promoveu
o Coletivo de Capacitação Técnica,
com auditores de todo o país, para discutir
o perfil atual e o perfil proposto para o novo
Auditor Fiscal, na Nova Administração Tributária, com o diagnóstico de todos os estados
da federação.
Os auditores presentes no Coletivo, com
Getúlio Ramos Pimentel representando o Estado
do Espírito Santo, constataram que as Secretarias da Fazenda devem investir mais no seu
maior patrimônio, que são seus servidores. O
reconhecimento do Grupo TAF deve ser feito
através de uma maior qualificação, remuneração e participação na tomada de decisões do
corpo técnico, afirmam.
De acordo com o estudo, a Capacitação
Técnica é estratégica, visa valorizar o fisco, e
prestar excelência no atendimento à sociedade.
É um investimento necessário, porque é vital
para a sobrevivência de um Estado competente.
Nossa Secretaria da Fazenda não tem treinado
o fisco adequadamente. Os auditores já registraram as necessidades em pesquisa realizada
pela Sefaz e pelo sindicato, e a demanda não foi
atendida. Faltam programas anuais de capacitação para atender as necessidades do dia-dia
dos auditores, tendo em vista as freqüentes
alterações da legislação tributária que sugerem
uma maior especialização.
A participação do SINDIFISCAL, subsidiando a ida do Auditor nesse evento, é um grande
passo. É nossa bandeira de luta, pois significa a
oxigenação do fisco, e a continuidade da carreira dos Auditores Estaduais. Falta à Sefaz colocar
a capacitação dentre suas prioridades. O fisco é
uma categoria típica de estado, e para exercêla deve estar devidamente qualificado, pois os
contribuintes se utilizam das ferramentas mais
sofisticadas possíveis, e se não estivermos à
altura, não poderemos enxergar se os tributos
estão sendo recolhidos devidamente e a sociedade poderá ser penalizada com a falta ou a sua
redução, refletindo negativamente nos serviços
de educação, saúde e segurança pública.
Foi constatado que é necessário um fundo
específico para a capacitação do fisco vinculado
à receita de ICMS do Espírito Santo e a criação
de uma Escola Fazendária. Embora já exista o
FUNSEFAZ - Fundo de Modernização e Desenvolvimento Fazendário, criado através da Lei
8.360, de 29 de junho de 2006, regulamentada
pelo Decreto 1746-R, de 09 de novembro de
2006, ele não é vinculado a receita e ainda não



Grupo de auditores fiscais
que fazem parte do Coletivo de
Capacitação Técnica promovido
pela Fenafisco

foi implementado. Uma Escola Fazendária no
Espírito Santo, com autonomia financeira, para
que o processo de capacitação não seja interrompido e não seja excessivamente burocrático.
A importância de se fazer um diagnóstico
setorial, e de compreender a necessidade de
capacitação a especificação do conteúdo e a
discussão da responsabilidade pela execução
devem ser compartilhadas entre a escola e a
área a ser capacitada.
Para operacionalização da qualificação
necessária constatou-se que é preciso estimular
o quadro funcional, com conhecimentos específicos, pedagógicos, e com boa remuneração.
A operacionalização pode ser presencial ou à
distância, a exemplo de outros Estados, por
meio de convênios com instituições de ensino,
e seleção do pessoal a qualificar com critérios
transparentes.
Dessa forma, a FENAFISCO, por meio
desse grupo de estudos, sugere que seja criada
uma Escola Fazendária em todos os Estados
e a criação de uma escola fazendária nacional,
que seria a “Escola Nacional do Fisco” para
capacitar os multiplicadores dos Estados e
estabelecer diretrizes com ênfase às competências como conhecimento, habilidade e atitude,
pois a missão seria formar Auditores Fiscais
que através da educação continuada possam
exercer o seu papel na sociedade.

exemplo, por fazer um feedback com o auditor
em treinamento enquanto o modelo de Minas
Gerais foi considerado meramente punitivo,
com avaliação de desempenho subjetiva, criada
para pressionar o fisco. O modelo do Amazonas,
segue outra linha pois a capacitação é realizada
pelo Sindicato dos Auditores, a SEFAZ – AM
deixou os Auditores órfãos.

2° Encontro do Coletivo: Visitas Técnicas
e Estudo de Modelos
Nos dias 27, 28 e 29 de junho foi realizado
o segundo encontro do Coletivo de Capacitação
Técnica, em Salvador, Bahia. Foi um encontro
técnico, com uma visita a Universidade Corporativa. Fizeram uma qualificação de desempenho do modelo de capacitação da Bahia e de
Minas Gerais. Constatou-se que a Bahia é um

Os trabalhos realizados nas
duas reuniões do Coletivo
foram apresentados no CD da
Fenafisco, realizado em São Paulo,
nos dias 4 e 5 de julho, no qual
a diretora Marlene Muniz esteve
presente

UNIVERSIDADE
CORPORATIVA DO FISCO
DA BAHIA:
A Universidade criada pelo Governo para atender o Fisco da Bahia
é uma experiência bem sucedida pois
une a Avaliação de Desempenho com
a Capacitação. O Decreto 8.414, de
07.01.03 diz claramente no artigo 1º
que a avaliação de desempenho é para
fins exclusivos de desenvolvimento na
carreira, sem o caráter punitivo, mas
com visão de economicidade e especificidade “não podemos matar a nossa
galinha de ovos de ouro”, diz a Silvana,
Diretora da Universidade do Fisco.
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Notícias da Fenafisco
II Encontro Jurídico
da Fenafisco
O SINDIFISCAL enviou o seu
assessor jurídico, Dr. Gilmar Lozer
Pimentel, para participar do evento
intitulado “II Encontro Jurídico da
FENAFISCO”, ocorrido na cidade de
Maceió-Al, nos dias 10 e 11 de maio
do corrente ano, onde teve a oportunidade de compartilhar os problemas
jurídicos vivenciados por outros
Estados, e expor os nossos.
Além disso, foram feitas exposições pelos dirigentes da FENAFISCO,
e proferidas palestras de interesse de
todos os servidores públicos.
Em seu discurso de abertura,
o Presidente da FENAFISCO, Sr.
Rogério Macanhão, assegurou que a
posição incondicional da Federação
é na defesa dos interesses e direitos
também dos aposentados e pensionistas, afirmando que estes e os servidores ativos “são uma coisa só”,
não havendo que subsistir qualquer
discriminação entre uns e outros.
TAXAÇÃO DOS INATIVOS –
AÇÃO JUNTO A OEA
Em sua palestra, o Dr. Luiz
Afonso Costa de Medeiros, advogado contratado por diversas
entidades para atuar junto a Organização dos Estados Americanos
– OEA, na questão que versa sobre
a taxação previdenciária dos servidores inativos, demonstrou sua
confiança em uma decisão favorável
da Corte Constitucional da OEA em
favor dos servidores, pois segundo
a sua experiência o ar tigo 4º da
Emenda Constitucional nº 41/2003
é inconstitucional.
DIREITO DE GREVE DO
SERVIDOR PÚBLICO
Sobre a questão de greve do
servidor público, foi apresentado o
posicionamento recente do Supremo
Tribunal Federal, de que enquanto

não for editada lei específica sobre
o assunto, se aplica a lei de greve
da iniciativa privada, devendo ser
garantido pelo movimento de greve
a manutenção de um quantitativo
mínimo de servidores, a fim de permitir o funcionamento da atividade
estatal, pois todo o serviço público
foi considerado como sendo atividade essencial pelo STF.
PREVIDÊNCIA DO
SERVIDOR PÚBLICO
Acerca da previdência do servidor público, a profª Fernanda Marinela, profunda conhecedora do assunto,
destacou as modificações no direito
à aposentadoria introduzidas pelas
Emendas Constitucionais nºs 20/98,
41/03 e 47/05 ressaltando que todas
foram produzidas em detrimento dos
servidores, pois passou-se a exigir
requisito de idade mínima, com a
supressão do direito à paridade com
os ativos, regras de transição com
a necessidade de cumprimento de
pedágio (período de trabalho adicional), dentre outros prejuízos, sendo
que o cenário para o futuro não é
dos melhores, onde o governo vem
sinalizando, a pretexto de acertar as
contas da previdência, para a adoção
de novas medidas tendentes a abolir
ainda mais direitos.
Outros importantes posicionamentos da Federação foram registrados em relação à ampliação do
rol das doenças incapacitantes, que
proporcionam aposentadoria com
proventos integrais e isenção de
imposto de renda. Para tanto, atua
nesse sentido junto ao Congresso
Nacional, e, quanto ao funcionamento das corregedorias fazendárias,
propõe, segundo redação já inserida
no projeto da Lei Orgânica do Fisco,
que deverão ser compostas exclusivamente por Auditores Fiscais.
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Projetos de Interesse
do Fisco avançam no
Congresso Nacional
A PEC 89/2007 de autoria do Deputado João
Dado (PDT-SP), que estabelece o mesmo teto remuneratório para todos os servidores públicos está
aguardando despacho no sentido da criação de Comissão Especial para debater o assunto. Estaremos
apoiando o colega João Dado para que essa emenda
avance dentro da Casa. Com a decisão proferida pelo
CNJ (Conselho Nacional de Justiça) que definiu a atividade fiscal como de natureza jurídica, criou-se um
novo alento para que se transforme em disposição
constitucional tal decisão.
A PEC 549/2006 de autoria do Deputado Arnaldo
Faria de Sá (PTB-SP) que dimensiona a carreira dos
Delegados de Polícia como de natureza jurídica, nos
traz a possibilidade de inclusão da nossa categoria.
O relator da matéria é o Deputado Regis de Oliveira
(PSC-SP) que apresentou parecer favorável ao projeto.
Conversando com a chefe de gabinete do deputado,
ela entendeu nossa pretensão e disse que iria conversar com o deputado. Caso não seja possível alterar
na Comissão de Constituição e Justiça, descreveu a
possibilidade de uma emenda de plenário.
O PLP 339/2006 que concede remuneração aos
colegas do Fisco que se afastarem para fins eleitorais
teve parecer favorável do relator, Deputado Eduardo
Valverde (PT-RO). O trabalho realizado semanas
atrás, em conjunto com a vereadora e colega do
fisco paulista - Fátima (PT-SP), já teve o primeiro
resultado. Estaremos acompanhando para que esse
projeto seja uma realidade.
A PEC 555/2006 que revoga artigo que institui
a cobrança de contribuição previdenciária sobre os
proventos dos servidores públicos aposentados foi
desarquivada pelo deputado Arnaldo Faria de Sá (PTB/
SP). Essa PEC havia sido apresentada pelo deputado
Carlos Mota (PSB/MG), que não se reelegeu.
A PL 6112/2005, que autoriza porte de armas
para os Auditores Fiscais das Receitas Estaduais.
Teve parecer favorável nos dois projetos que dão
direito ao Fisco, um na Câmara e outro no Senado.
O Projeto no Senado deve ser trabalhado com mais
força, uma vez que já passou pela Câmara.
Fonte: Fenafisco



Coluna do Fiscal
Esclarecimento - Ascensão – Via Crucis

A

o escrever o artigo ASCENSÃO - VIA CRUCIS, jamais
imaginei que os leitores não fossem se focar no
tema para interpretar o conteúdo da matéria, uma
vez que por si só já retrataria o caminho que esta funcionária,
juntamente com outros colegas, vem seguindo para alcançar
uma promoção: “O caminho do calvário”. Reportando-se o
tema a todas as dificuldades encontradas.
Porém, em respeito à SEFAZ, enquanto instituição políticoadministrativa e ao Excelentíssimo Senhor Secretário de Estado
da Fazenda, cumpre-me prestar os seguintes esclarecimentos:
Quanto à afirmação contida no referido artigo de que: “...o
Secretário se deixa conduzir por um grupo maquiavélico, que
evidentemente está usando a portaria nº. 15-R, de abril/2004,
para usurpar direitos...” O foco da crítica não foi dirigido ao
Secretário, porque este cumpriu com seriedade a sua função
ao receber o expediente administrativo, no qual solicito que
reveja a portaria acima mencionada, submetendo o pleito ao
Subsecretário de Estado da Fazenda a fim de decidir quanto à
procedência ou não das reivindicações, que em uma atitude
consciente, submeteu, naquela oportunidade, a competente
análise da matéria pela Procuradoria Geral do Estado, tendo
aquele órgão entendido que:
1 - Não se poderiam constituir pontos no processo de
ascensão o exercício em cargo comissionado, não havendo
pertinência entre ele e as funções desempenhadas;
2 - O treinamento ofertado pela SEFAZ somente poderia
ser considerado para efeito de ascensão se fosse comprovado
que o mesmo fora oportunizado de forma isonômica a todos
os seu funcionários.
Sabemos que, cursos como pós-graduação, mestrado
e doutorado, bem como realizados em outros Estados, têm
número de vagas limitadas e os escolhidos são apontados
pelas Chefias, não havendo isonomia nesse tipo de escolha.
O Subsecretário, SUBSER em cumprimento ao Parecer
PGE, assim decidiu em despacho de encaminhamento: “À
Comissão de Ascensão para conhecer da manifestação da
Procuradoria Geral do Estado e adoção dos procedimentos
decorrentes”. Estranhamente, porém, o que foi observado
foi, a Comissão de Ascensão não respeitou o parecer nem
cumpriu a decisão do Subsecretário SUBSER
Observa-se, que o trecho acima é dirigido àqueles que,
usando da confiança que lhes foi conferida pelo Secretário,
o conduziram ao equívoco de homologar o resultado da
ascensão, crendo que, todos os aspectos legais haviam
sido observados. Foi a essas pessoas que me dirigi como
“maquiavélicas”, na tentativa de demonstrar o aspecto “ardiloso” com o qual conduziram o procedimento. O objeto
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da crítica publicada destinou-se aos membros da respectiva
Comissão.
Oportuno ressaltar que, em ação de Mandado de Segurança, esta funcionária obteve liminar favorável, a não
utilização do critério de ocupação de Cargo Comissionado para
efeito de pontuação no processo de ascensão funcional.
Outro ponto que considero cabível de esclarecimento:
“Sem dúvida alguma a Secretaria de Estado da Fazenda não
é um órgão sério!” Esclareço que o fiz restritivamente ao
abordado no referido artigo, imaginando alcançar tal crítica
apenas e tão somente ao aspecto ligado à ascensão funcional
e a inobservância da orientação da Procuradoria Geral do
Estado. Em momento algum formulei crítica generalizada
à Secretaria de Estado da Fazenda – SEFAZ, a quem reputo
tratar-se de órgão sério, gerenciado por pessoas igualmente
sérias e que vem cumprindo seu papel de forma satisfatória e
com êxito, contribuindo juntamente com seus funcionários, na
construção e equilíbrio das finanças públicas deste Estado.
Quero enfatizar que jamais me referi a SEFAZ como
instituição e não me referi a todos os que a compõe como
corpo administrativo, até mesmo porque estaria me incluindo, já que sou um dos servidores que compõe o seu quadro
de pessoal.
No tocante as críticas a contratação da entidade PENSAMENTO INSTITUTO DE PSICOLOGIA, esclareço que são
decorrentes da minha experiência pessoal, nos treinamentos
realizados que, além de esporádicos, entendo que se encontram totalmente desvirtuados e destorcidos dos objetivos
primeiros desta SEFAZ.
Manifestamos entendimento que o custo despendido
com tal contratação poderia e deveria estar sendo mais bem
empregado na oferta de cursos e treinamentos na área técnica,
pós-graduação, doutorado e mestrado, indistintamente, para
todos os funcionários da SEFAZ, contribuindo desta forma
para melhoria da performance de arrecadação.
Acredito que com a publicação desta nota reafirmo a adequada finalidade e objetivo da matéria anteriormente publicada,
aguardando que o resultado final do processo de ascensão,
ora em tramitação contemple as orientações normativas
emanadas pela Procuradoria Geral do Estado e a decisão
do Poder Judiciário, com a conseqüente responsabilização
daqueles que fizeram por inobservar tais regulamentos.
Cachoeiro de Itapemirim, 28 de maio de 2007.
MARISA HEMERLY RINHA
AUDITORA FISCAL-I – GEFAZ-SUL
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Notícias do Jurídico

Relatório das Ações Judiciais

Acompanhe a movimentação dos processos
1º Processo:
O processo de nº 100.04.000193-3, que versa sobre o teto salarial
imposto pelo artigo 37, XI, da Constituição Federal, com a limitação da
remuneração/subsídio de alguns Auditores Fiscais ao valor do subsídio
percebido pelo Governador do Estado, noticiado na edição anterior deste
jornal, que obteve julgamento desfavorável perante o Tribunal de Justiça
(STJ), foi enviado no último dia 21/06 para ser analisado e julgado por
aquele tribunal superior, onde esperamos seja reformada a decisão que
foi contrária aos interesses da categoria.
2º Processo:
O SINDIFISCAL, na qualidade de substituto da Associação do Fisco
Espiritossantense, vem sendo executado desde o ano de 1989 pela

CONAB (em substituição à extinta COBAL), através do processo nº.
1989.50.01.003139-8, por dívida decorrente de “Convênio de Fornecimento de Gêneros Alimentícios” firmado entre ambos no dia 13 de janeiro
de 1986, sob a alegação de que os produtos oferecidos no período de
maio a agosto/1987, não foram pagos pela então Associação do Fisco,
mesmo tendo atestado os fornecimentos de gêneros alimentícios feitos
pelos postos de venda da extinta COBAL. A causa já foi julgada em última
instância em favor da autora, e o SINDIFISCAL será obrigado a assumir
em breve uma dívida que segundo planilha de cálculo apresentada pela
CONAB, é de R$ 44.603,64 (quarenta e quatro mil, seiscentos e três reais
e sessenta e quatro centavos), já com as atualizações monetárias, juros
de mora e honorários advocatícios determinados pela justiça. O sindicato
já está verificando se os valores apresentados estão corretos.

O Sindifiscal convocará os filiados para através de uma Assembléia Geral decidir sobre o pagamento da dívida.

PEC 89: teto único
para os servidores
públicos
O Auditor Fiscal João Eduardo, Deputado Federal eleito pelo fisco de São Paulo,
encaminhou ao Congresso Nacional uma
Proposta de Emenda Constitucional alterando o texto do Inciso XI do art. 37 da CF,
propondo um teto salarial único para todos
os servidores públicos da União, Estado
e Município. Confira a PEC 89 no site do
Sindifiscal: www.sindifiscal-es.org.br.

Direito já concedido
aos Servidores
do Judiciário e
Legislativo
Reivindicação de filiado para ampliação
do prazo das prestações consignadas
em folha de pagamento de 48 para 72
meses, é um direito já garantido aos
servidores do judiciário e legislativo.
O Sindifiscal já requereu a SEGER no
mês de julho.

Fique ligado!
SEGURO DE VIDA
Pessoas acima de 70 anos não é
viável fazer seguro de vida. Cuidado ao
receber em sua casa corretores prometendo prêmios sem carência e previdência
complementar. Não assinar e/ou entregar
documentos pessoais para pessoas
desconhecidas.
Caso queira fazer empréstimo vá
diretamente ao banco de sua confiança.
ISENÇÃO IRPF
Aposentados e Pensionistas portadores de moléstia grave que ainda não
estejam isentos do IRPF procurar o Departamento Jurídico do SINDIFISCAL para
tomar as providências cabíveis.

Esclarecimento
aos associados
O Sindifiscal optou pelo parcelamento
junto a Caixa Econômica Federal, do
débito comprovado, referente ao ano de
1988, de R$ 12.841,05, proveniente de
recolhimento a menor do FGTS de funcionários da antiga Associação do Fisco.
Esclarecemos que o Sindifiscal manteve o
mesmo CNPJ da AFES, daí a transferência
legal dos débitos.

Espaço do Fiscal
Nota de Esclarecimento
Em relação ao artigo “Ralos da Receita I”, publicado na Coluna do Fiscal constante do jornal
Ação Fiscal nº 114, órgão de comunicação do
Sindifiscal, e em razão de questionamentos quanto
ao mesmo, vimos expressar que em momento
algum houve a intenção de atingir o Egrégio Conselho Estadual de Recursos Fiscais – CERF cujo
comportamento espelha a lisura de sua função ao
atender, em acórdãos, os preceitos legais inclusos
na lei n°8.137/90 da qual (e dos quais) contribuintes mal intencionados se aproveitam para
atentarem contra o direito arrecadador do Estado
do Espírito Santo em práticas de ações descritas
nos demais itens do referido artigo. Expresso
meu sentimento pelo fato de algum termo ter sido
colocado de forma dar a impressão de negligência
ou omissão desta conceituada instituição.
Wilson de Souza Coelho Jr.
AFRE I

Aposentados
Nós, servidores públicos aposentados do
Espírito Santo, sentimos na carne o desconto
na folha de pagamento de 11% do salário bruto
para beneficiar futuros aposentados.
Contribuímos 35 anos para resguardar
nossos direitos. O Governo retira do bolso do
servidor para encher o erário público. É lastimável que nenhum político levanta uma bandeira
em prol dos aposentados.
Carlos Arthur Schwarz
Auditor fiscal aposentado
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Seminário “Proposta de um Novo
Sistema Tributário Nacional”

O

Sindifiscal esteve presente no Seminário “Proposta de um Novo Sistema
Tributário Nacional”, promovido pelo
Sinafresp, em parceria com a Fenafisco, realizado no dia 6 de julho na capital de São Paulo,
que foi um sucesso e contou com a presença
de AFR´s de todo o Brasil. O presidente do
Sinafresp, Lauro Kuester Marin, no discurso
de boas-vindas lançou o desafio de “fazer
uma reforma tributária socialmente legítima”,
que contemple uma carga tributária menor aos
cidadãos de baixa renda.
Logo em seguida, o presidente da Fenafisco, Rogério Macanhão afirmou que é o
momento para apresentar uma nova proposta
do sistema tributário nacional e que a Fenafisco
deverá encaminhar ao congresso ainda neste
semestre. “Defendemos um novo sistema
tributário para o Brasil. Na verdade a reforma
tributária que se discute hoje é algo paliativo,
e resolve problemas isolados. O que estamos
propondo é uma reestruturação do sistema
tributário brasileiro, mais abrangente e voltado
para o equacionamento definitivo das questões
tributárias e fiscais”.
Na seqüência, o primeiro palestrante José
Roberto Afonso, pesquisador da Unicamp, com
clareza demonstrou porque mudar o Sistema
Tributário Nacional, hoje com fins exclusivos de
arrecadar e promover o ajuste fiscal, com a consagração do princípio da comodidade (CPMF,
Substituição Tributária, Base presumida). “A
arrecadação está nas nuvens e existe uma
demanda crescente por transparência pública”.
Destaca a perda de espaço do ICMS na carga
tributária global, em 2006 apenas 20,96%.
Propõe o IVA compartilhado com preservação
da autonomia, Estados administram e fiscalizam
o imposto podem fixar suas próprias alíquotas
e suas respectivas receitas. Adotar um Novo
Sistema Tributário, simples e eficiente, eliminando tributos, consolidando contribuições com
impostos, criando um cadastro único.
O 2° palestrante, Clóvis Pagarini, economista e ex-coordenador da CAT, na mesma linha

do primeiro palestrante, apontou os principais
problemas do ICMS, como: complexidade,
insegurança jurídica, conflito de competência
ICMS X ISS, diferencial de alíquota, incentivos
fiscais, cumulatividade de créditos (Estado
não tem prazo para validar). Apresentou as
possibilidades da nova proposta referente a
tributação do IVA DUAL, mas identifica algumas dificuldades operacionais no princípio
do destino, com alíquota zero (inibe o crédito
inidôneo, mas não a simulação no destino); e
dificuldades federativas na compensação aos
estados perdedores. Ainda assim, aponta o IVA
DUAL como melhor proposta que a PEC 285/04,
que propõe o princípio do destino como única
forma de dar racionalidade ao IVA sub-nacional.
O debatedor Benedito da Silva Ferreira (FIESP)
criticou o sistema tributário atual especialmente
a retenção pelos Estados do crédito acumulado
das empresas exportadoras sem fixação de
prazo para compensar.
O 3° palestrante, Marco Aurélio Valadão,
da Receita Federal, que no dia anterior esteve na
reunião do Confaz no Espírito Santo, discutindo
a Reforma Tributária da União, inicialmente
apresentou o diagnóstico com as distorções
do sistema tributário brasileiro e demonstrou
os objetivos da reforma tributária:

Ao ser indagado sobre patrimônio e
renda informou que não será tratado nesta
Reforma Tributária.
O 4° palestrante, Rogério Cândido, vicepresidente da Fenafisco, apresentou a proposta
da Fenafisco de forma completa, demonstrando
as perdas e ganhos de cada estado em valores
econômicos. Os princípios tributários e econômicos adotados: simplicidade, tributação
mista e federalismo fiscal, com autonomia
e competência tributária nas três esferas de
governo. As diretrizes: Harmonização tributária
internacional, visando a integração competitiva do Brasil, racionalização dos incentivos
fiscais via controle legislativo, na exportação,
o fim dos incentivos para produtos primários
não-renováveis e o imposto flexível de acordo
com o mercado internacional para os produtos
primários e semi-elaborados.

1. Instituir um sistema de tributos indiretos neutros e simples.
2. Ampliar a base de contribuintes,
reduzindo a informalidade.

Municípios: Patrimônio (IPTU, ITCD,
ITCM, IPVA, ITR)

A distribuição dos impostos:
União: renda, movimentação financeira e
regulatórios (IRPF, IRPJ, IOF, IMF, II, IE, Ingresso
de Capital Estrangeiro).
Estados: IVA consumo com crédito (ICMS,
ISS, IPI, Cofins)

Veja no site www.sindifiscal-es.org.br o
estudo comparativo com as competências e arrecadações de hoje, e a proposta da Fenafisco por
Estado. Veja também as simulações das perdas
e ganhos com o princípio do destino, calculado
com o princípio proposto (4%). O Espírito Santo
no princípio do destino perde 23,12% e no proposto pela Fenafisco ganha 1,87%.

Principais características do IVA:
• Não cumulativo.
• Fim da Guerra Fiscal.
• Integração do ISS à base do IVA-E.
• Fiscalização – especializada e integrada (cadastro e base de dados comuns).
• Operações Interestaduais – cobrado
na origem, mas apropriado pelo estado de
destino (modelo do barquinho).

Na operação Interestadual, o resultado negativo
na apuração é ainda um problema a ser discutido
no Governo. Constitui, na verdade, uma imperfeição do modelo.

		
SIMULAÇÃO DO BARQUINHO

Vendedor

Revendedor

Venda Interna -100

Revendedor

Compra Interna - 100

Débito

Apuração Revendedor

Venda Interna - 150

Crédito

Débito

IVA-E

18

IVA-E

18

IVA-E

27

IVA-E

9D

IVA-F

10

IVA-F

10

IVA-F

15

IVA-F

5D

Total

28

Total

28

Total

42

Venda Interestadual – 100 (alíquota zero)

Compra Interestadual – 100 (alíquota
zero)

Venda Interna - 150

Débito
IVA-E

0

IVA-E

0

IVA-E

27

IVA-E

27 D

IVA-F

28

IVA-F

28

IVA-F

15

IVA-F

-13 C

Total

28

Total

28

Total

42
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Talentos do Fisco

Nossos talentos são um sucesso....
...na música....

O

colega auditor fiscal Walter Campos, representou o talento da
categoria fisco no aniversário de
54 anos da Fames – Faculdade de Música
do Espírito Santo, no dia 10 do mês de maio
deste ano. Junto à Fames Jazz Band, tocaram
clássicos do jazz, num conjunto de música
de muita qualidade, um brinde aos ouvidos
e à mente. Aproveitando a comemoração,
o Sindifiscal foi até a Fames entrevistar a
diretora, Raquel Bianca Castro de Sousa,
para saber da comemoração da escola, da
apresentação do colega e sobre os planos
de incentivo a música que a escola tem para
os funcionários públicos.
Para Walter, a apresentação foi um
sucesso, e como sempre, possibilitando
aquele friozinho no estômago antecedente.
Mas com muito ensaio, treinamento, domínio
do repertório e principalmente disciplina, tudo
deu certo e foi um sucesso. “Todo sábado
a gente ensaia bastante, com muita cautela
e buscando selecionar as músicas com
muita qualidade, então, os bons frutos que
colhemos hoje é resultado desse trabalho de
bastidores”, complementa.
Raquel iniciou falando, que quando as
pessoas assistem essas apresentações não
tem noção do investimento acadêmico que
a Fames faz em cada um dos músicos que
fazem parte de seu corpo. “Quando você
assiste, você vê a produção, você enxerga
uma coisa meio que externa, mas isso tudo
é um investimento, são ensaios, o dia-dia, a
dedicação de cada aluno e cada professor”,
acrescenta. Tudo isso faz parte de um bom
trabalho desenvolvido, e grande mérito também é do professor Toninho, que comanda a
banda. “O envolvimento dele é importante, o
que ele espelha para os alunos é importante,
e o bonito dele é que ele também toca”, conta
com orgulho a diretora. Esse amor com que
essas pessoas administram a escola levam
a grandes resultados, como a participação
do músico Marcelo Coelho, que iniciou sua
vida musical na Fames, e está terminando um
doutorado em música nos EUA. Veio ao Brasil
unicamente para participar da apresentação
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da Big Band, em respeito ao trabalho da escola, aos seus professores e a música.
“A gente ficou extremamente orgulhoso
da apresentação, e também ficamos orgulhosos do nosso músico Walter Campos,
que além de tudo é servidor”, conta Raquel.
Segundo ela, esse fato vem mostrar que é
possível a união da música com o dia-dia do
trabalho. “É fácil fazer música, basta querer.
Para nós é um prazer ter um servidor público
fazendo”, explica.
O projeto da faculdade este ano é trazer o
máximo de servidores e seus filhos para estudar a música. “Inclusive estamos começando
um trabalho aqui dentro da escola mesmo,
dentro da faculdade, com servidores e filhos
dos servidores da faculdade. E estamos
começando a abrir isso para os servidores
de fora”. Conta também, que estão abrindo
espaço e fazendo com que a comunidade
espírito-santense entenda que a escola é
referência e é a única no estado. “Temos
que inspirar uma nova cultura nas pessoas, e
mostrar que nós somos competentes, somos
professores responsáveis e capacitados,
e a nossa maneira de enxergar a música e
de enxergar o trabalho do servidor público
é diferente. Antigamente tinha-se a idéia de
que a escola era muito enrolada, que o aluno

chegava aqui e perdia tempo, e essa cultura
tem que acabar. Por isso queremos que os
servidores participem, porque assim nós
vamos juntar forças”, reforça a diretora e
professora, que em toda a entrevista falava
tão suavemente que parecia estar cantando.

Curiosidade
A escola fez 54 anos, mas não com essa
nomenclatura. O nome Fames é recente. Já
foi Instituto de Música do Estado do ES, o
IMES, depois foi EMES – Escola de Música
do estado do ES. Em 2004, a direção passada
mudou o nome, para Faculdade de Música do
ES, mas em nenhum momento deixou de ser
faculdade, ou foi só escola, a Fames sempre
existiu nesse formato.

...e na literatura!
O colega escritor e “poemador” Marcos
Tavares também abrilhantou a categoria
fisco, ao receber um prêmio pela crônica
“Vermelho Coração”, classificada em 1° lugar
no concurso literário 2006, da Academia Feminina Espírito-Santense de Letras - AFESL.
A premiação ocorreu na Aliança Francesa de
Vitória, no ultimo dia 15 de junho.
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Memória do Fisco

“Fiscais: verdadeiros heróis!”

S

eu Anacleto Freire Gonçalves
entrou para a vida no fisco na
década de 70. Fez o concurso
público em junho de 1972, e ficou classificado em terceiro lugar. Assumiu em
1973, e foi lotado em Colatina, o que até
hoje considera uma desigualdade, porque
como teve uma boa classificação, deveria
ter tido o direito e a prioridade de ficar em
Vitória, mas a política fez com que ele
fosse lotado no interior. No mesmo ano
de 73 saiu de Colatina porque sua mulher
estava esperando o primeiro filho, “Fiz uma
solicitação dizendo que minha mulher tinha
desmaiado e precisava ficar em Vitória para
o atendimento médico”, conta Anacleto.
Assim, eles o trouxeram para a capital, onde
foi trabalhar em Postos Fiscais.
Laborou em vários postos, como o de
Colatina, Canaã, Santa Isabel, Carapina, entre outros. Passou um tempo nessas idas e
vindas, mas percebeu que não era lugar pra
ele, porque sempre havia alguns colegas
que não estavam agindo de acordo com o
que se espera de um auditor, “Tinham uns
que queriam fazer coisa errada!”, contou. E
com medo de se envolver, fez uma solicitação e saiu de lá para o serviço interno.
Relembra que quando trabalhou em
Cariacica, no Posto Fiscal, muitas pessoas
falavam que ali era um lugar perigoso. Em
um desses dias de trabalho, o rapaz que
fazia a escala com ele saiu para resolver
alguns problemas e o deixou sozinho no
posto. “E naquela época ninguém ensinava
nada e a gente ficava ali sem saber como
proceder e sem defesa”, relembra. “Então
acontecia de caminhões passarem pelos
postos, de um lado pra outro sem a gente
ter como controlar”.
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Lembra que nessa época fez grandes
amizades, mas acabou mudando de cargo,
até porque, como afirma, toda regra tem exceção. “Nem todos os fiscais conseguiam
permanecer nos postos naquele tempo,
muitos fiscais são verdadeiros heróis”,
diz com orgulho de sua profissão. “Havia
pessoas que mereciam estar em lugar
melhores. Mas infelizmente essas pessoas
tinham que se sujeitar a isso por causa da
política”, completa.
No serviço interno foi trabalhar no
Departamento de Arrecadação em 1974.
Conta que em um dia de trabalho no
depar tamento, encontrou com Nyder
Barbosa de Menezes, Deputado Estadual
na época, que se dirigiu a ele perguntando
se ele tinha alguma chefia nesse departamento. Como a resposta foi negativa, seu
Anacleto conta que na mesma hora ele se
prontificou a lhe dar uma chefia, e pediu
que no dia em que surgisse um cargo
disponível era para ele lhe avisar que o
cargo seria dele.

Mas só 4 anos depois, no ano de
1978, ele ocupou o cargo de Chefe do
Depar tamento de Arrecadação Fiscal,
lugar onde ficou até se aposentar. Deixou
a carreira ativa do fisco em 1988. “Me
aposentei, mas os amigos não queriam
que eu saísse, a turma era muito boa,
tínhamos uma amizade profunda”, conta
com saudosismo.
Depois que se aposentou do fisco,
ainda assim teve que continuar lutando
para formar os cinco filhos que hoje lhe são
motivo de orgulho. “Todos conseguiram
passar na UFES com distinção”, conta. Mas
para sustentar essa turma toda, mantinha
uma quitanda em Paul, e sua mulher, Zilma,
costurava para fora. “E consegui vencer!”
E entre outras histórias, seu Anacleto
finaliza dizendo que “têm coisas que a gente
não pode nem falar”. E com o bom humor
que lhe é tocante, afirma que conseguiu o que
mais queria em sua vida, que era formar e dar
uma vida tranqüila para seus filhos. “Realizei
meu sonho!” Isso é o mais importante.
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Balancete - Março 2007
Saldo anterior
Caixa
531,90
Banestes Cta 1.703.701
162,10
Banestes Cta 1.702.554
8.084,83
Banestes Cta 6.193.023
2.183,07
Banestes Aplicação
50.576,99
Aplicação Coopfisco
101.980,00
TOTAL
163.518,89
		
RECEITA OPERACIONAL			
RECEITA EFETIVA			
Mensalidade Associados
1.709,55
Receita Efetiva
87.740,00
Rendimentos de Aplicações Financeiras
570,07
TOTAL
90.019,62
			
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			
Imóveis
11.373,05
Máquinas e Equipamentos
851,87
TOTAL
12.224,92
		
OBRIGAÇÕES SOCIAIS			
I.N.S.S.
6.294,61
F.G.T.S.
3.336,17
TOTAL
9.630,78
		
OBRIGAÇÕES FISCAIS			
PIS S/Sálarios
169,62
TOTAL
169,62
		
DESPESAS C/PESSOAL			
Assistência Médica
1.264,02
Contribuição Sindical
26,03
Salários
6.281,72
Vale Transporte
1.004,60
Vale Refeição
3.019,00
TOTAL
11.595,37

SERVIÇOS PRESTADOS TERCEIROS			
Serviços Prestados Assist. Contábil
943,00
Serviços Prestados Depart. Jurídico
1.050,00
Serviços Manutenção Sede Social
12.394,90
TOTAL
14.387,90
		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
Acesso a Internet
280,51
Água e Saneamento
942,58
Assinatura SKY
254,33
Aluguel de Imóveis
330,00
Combustível
1.760,02
Condomínio
1.225,00
Condução
1.089,11
Correios
1.761,50
Cópias e Autenticações
14,43
Despesas C/Estacionamento
405,00
Despesa C/Floricultura
300,00
Despesas C/Veículos
546,24
Despesas Diversas
167,98
Despesas C/Editoração e Gráficas
8.118,75
Despesas C/Eleições
3.006,10
Energia
2.367,30
Hospedagens
99,00
Instalações
294,10
Impostos e Taxas Depart. jurídico
614,15
Limpeza / Conservação
295,70
Material de Consumo
850,87
Material de Escritório
1.352,28
Material de Higiene/Limpeza
452,58
Manutenção de Máquinas e Equipamentos
335,01
Medicamentos
28,51
Repasse COOPFISCO
3.436,21
Refeições/Lanches
1.785,75
Reembolso de Despesas
637,82
Seguros
93,46
Telefone
7.552,14

Viagens e Estadas
2.153,13
Uniforme
50,00
TOTAL
42.599,56
			
DESPESAS MOBILIZAÇÃO SINDICAL			
Aluguel de Cadeiras/Mesas
0,00
Aluguel de Veículos
0,00
Despesas C/Pedágios
0,00
Despesas C/Propaganda/Publicações
0,00
Despesa C/Sonorização de Eventos
0,00
Material de Escritório
0,00
Refeições/Lanches
0,00
TOTAL
0,00
		
DESPESAS FINANCEIRAS			
Despesas Bancárias
516,31
TOTAL
516,31

Saldo Banco/Caixa

		
Caixa
45,34
Banestes Cta 1.703.701
162,10
Banestes Cta 1.702.554
7.483,47
Banestes Cta 6.193.023
1.692,08
Banestes Aplicação
51.081,06
Aplicação Coopfisco
101.980,00
TOTAL
162.444,05
			
		
TOTAL
253.568,51
Vitória-ES, 31 de Março de 2007

Moacyr Edson de Angelo
Av. Adolpho Cassoli, 376 - Maruípe - Vitória-ES - CEP 29040-040
Contador CRC-ES 2832 - CPF 282.309.307-91

Balancete - Abril 2007
Saldo anterior
Caixa
45,34
Banestes Cta 1.703.701
162,10
Banestes Cta 1.702.554
7.483,47
Banestes Cta 6.193.023
1.692,08
Banestes Aplicação
51.081,06
Aplicação Coopfisco
101.980,00
TOTAL
162.444,05
		
RECEITA OPERACIONAL			
		
RECEITA EFETIVA			
Mensalidade Associados
2.168,64
Receita Efetiva
97.080,00
Rendimentos de Aplicações Financeiras
22,96
TOTAL
99.271,60
			
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			
Imóveis
11.537,05
TOTAL
11.537,05
		
OBRIGAÇÕES SOCIAIS			
I.N.S.S.
5.431,87
TOTAL
5.431,87
		
OBRIGAÇÕES FISCAIS			
PIS S/Sálarios
155,78
IRRF S/Salários
1.657,41
TOTAL
1.813,19
		
DESPESAS C/PESSOAL			
Assistência Médica
1.255,02
Contribuição Sindical
571,20
Salários
12.186,16
Vale Transporte
343,40
Vale Refeição
3.020,35
TOTAL
17.376,13
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SERVIÇOS PRESTADOS TERCEIROS			
Serviços Prestados Assist. Contábil
843,16
Serviços Prestados Depart. Jurídico
1.050,00
Serviços Manutenção Sede Social
12.819,10
TOTAL
14.712,26
		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
Acesso a Internet
504,08
Água e Saneamento
954,06
Assinatura SKY
234,68
Aluguel de Imóveis
330,00
Aluguel de Veículo
2.635,30
Combustível
1.239,91
Condomínio
28,00
Condução
97,48
Correios
9.799,55
Contribuição Fenafisco
2.204,00
Despesas C/Estacionamento
352,80
Despesa C/Floricultura
250,00
Despesas C/Veículos
92,20
Despesas Diversas
197,91
Despesas C/Editoração e Gráficas
8.953,75
Despesas C/Eleições 2007
2.809,53
Despesas C/Sonorização/Eventos
300,00
Energia
3.115,50
Impostos e Taxas Depart. jurídico
78,07
Jornais e Revistas
140,00
Limpeza / Conservação
20,00
Máquinas e Equipamentos
707,87
Material de Consumo
439,40
Material de Escritório
1.555,08
Material de Higiene/Limpeza
510,40
Manutenção de Máquinas e Equipamentos
340,00
Passagens
161,29
Repasse COOPFISCO
1.186,51
Refeições/Lanches
834,26
Reembolso de Despesas
1.546,01

Seguros
93,46
Telefone
3.374,36
Viagens e Estadas
1.013,43
TOTAL
46.098,89
			
DESPESAS MOBILIZAÇÃO SINDICAL			
Aluguel de Cadeiras/Mesas
0,00
Aluguel de Veículos
0,00
Despesas C/Pedágios
0,00
Despesas C/Propaganda/Publicações
0,00
Despesa C/Sonorização de Eventos
0,00
Material de Escritório
0,00
Refeições/Lanches
0,00
TOTAL
0,00
		
DESPESAS FINANCEIRAS			
Despesas Bancárias
611,20
TOTAL
611,20
		

Saldo Banco/Caixa
Caixa
10,34
Banestes Cta 1.703.701
162,10
Banestes Cta 1.702.554
8.510,79
Banestes Cta 6.193.023
2.367,81
Banestes Aplicação
51.104,02
Aplicação Coopfisco
101.980,00
TOTAL
164.135,06
		
TOTAL
261.715,65
Vitória-ES, 30 de Abril de 2007

Moacyr Edson de Angelo
Av. Adolpho Cassoli, 376 - Maruípe - Vitória-ES - CEP 29040-040
Contador CRC-ES 2832 - CPF 282.309.307-91
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Condições
de Trabalho
As ordens de serviço emitidas pelas gerências
regionais da Secretaria da Fazenda têm determinado
aos servidores a norma a seguir redigida: “Nas
faltas aos plantões justificadas, por atestado médico ou comprovantes de participação em provas
escolares, os dias de folga referentes ao plantão
justificado e não acobertados pelo atestado, serão
trabalhados na sede da GEFAZ da jurisdição”.
O SINDIFISCAL, expressando os sentimentos
de seus filiados, não concorda com os termos
dessa norma, porque não possui embasamento
legal para impor tal obrigação, pois se a falta nos
dias de plantão implica em corte nos dias de folga,
também a ausência justificada, por óbvio, acoberta os dias de folga, não havendo obrigatoriedade
de trabalhar nesses dias.
A entidade sindical, através do Ofício
26/2007, datado de 28 de maio, já expressou sua
discordância ao Secretário da Fazenda, José Teófilo Oliveira, mas até o fechamento desta edição
não obteve resposta.

É com grande pesar que
comunicamos os falecimentos:
Ana da Penha Queiroz Cunha - 25/04/07
Augusto Cesar Fernandes Teixeira - 29/04/07
Alayde Wolffel Pacheco - 14/05/2007
Carlito dos Santos - 21/05/2007
Walter de Freitas - 10/06/20076.
Inah Pereira do Sacramento –10-06-2007
Heládia Mendonça – 14-06-2007
Petrônio Ribeiro de Vasconcelos – 25/06/2007
Jurandy de Assis - 27/06/2007
Maria da Penha Voss – 01/07/2007

Jornal “A Gazeta” ratifica denuncia
de evasão fiscal feita pelo Sindifiscal
A repórter de “A Gazeta” Lúcia Garcia,
foi conferir como ocorre o esquema de sonegação fiscal no Posto Fiscal Eber Teixeira
Figueiredo, que fica no sul do estado, na
divisa com o Rio de Janeiro, em função de
denúncia de sonegação fiscal.
Comprovando um fato que já foi
constatado pelo Sindicato muitas vezes,
inclusive já denunciado à Secretaria da
Fazenda, a repórter mostrou atalhos por
onde muitos caminhões com cargas de
todas as espécies cortam caminho para
atravessar as fronteiras entre ambos os
estados, em função do número restrito de
auditores fiscais no Espírito Santo.
Segundo Lúcia, isso acontece com
mais freqüência no período entre meianoite e 6 horas da manhã. “O trabalho de
fiscalização fica comprometido porque é
grande o fluxo de caminhões fazendo o

transporte regular, ou seja, pagando imposto, e trafegando pela Rodovia ES-297,
Km 01”, confirma Lùcia, mostrando que o
efetivo é realmente muito pequeno para a
grande demanda de fiscalização.
Mais uma vez o Sindifiscal, por meio
da entrevista cedida para a mesma matéria,
do Presidente Júlio Cezar Camilo Muniz veio
afirmar que a falta de auditores fiscais é um
problema que precisa ser sanado através de
um concurso público. Não há condições de
Postos Fiscais operarem com um auditor
em períodos críticos como mostrados pela
reportagem. É preciso que o Governo faça o
concurso público, para que a categoria TAF
possa efetivamente cumprir seu dever de
fiscalizar as fronteiras devidamente, evitando
que milhões de recursos que poderiam estar
sendo destinados à sociedade escoam pelos
ralos todos os anos.

“O governo está construindo o Posto José do
Carmo, na BR 101, na divisa com o Rio, para ser
um dos maiores do Estado. Mas de quê adianta
fazer um posto desse para trabalhar com cinco
auditores? Teria que ter uns 15.”
“A falta de pessoal é algo absurdo. Eram 750
auditores, agora lamentavelmente 550, previsto
em lei . Na verdade só operam 440, que estão na
ativa. Essa redução gera sobrecarga, e os fiscais
não têm como trabalhar de forma ideal.”
Júlio César Camilo Muniz
Presidente do Sindifiscal

“Por isso, é grande o
tráfego nos dois postos.
A gente sabe o que está
acontecendo. Dentro da
medida do possível, com
os recursos humanos
que dispomos, fazemos
tudo para coibir. Mas não
temos como mensurar
quanto é sonegado”,
frisou.
Luis Carlos Menegatti
Subsecretário da Receita
Estadual

A publicação no Diário Oficial da Comissão para mudança de nível por antiguidade; esperamos que todos consigam. Já é tempo, é legal e legítimo.

IN

Para o Deputado Federal João Eduardo (Dado) em sua luta contra a inconstitucionalidade da diferença de teto entre os Poderes. A discriminação
contra o Executivo é acima de tudo imoral. Teto único já!
Bela decisão do STF! Negou foro privilegiado a ex-políticos acusados de corrupção. Esperamos outras decisões iguais a essa.
O reconhecimento do Conselho Nacional de Justiça do exercício da atividade jurídica pelos auditores fiscais, que favorece a luta pelo teto.
Para as novas instalações da Coordenação e Agência de Linhares. Bom para os servidores e contribuintes. Valeu a iniciativa dos colegas.
A reportagem sobre Sonegação Fiscal de “A Gazeta” que constatou em loco a festa da sonegação em nossas fronteiras, como há muito denuncia o
SINDIFISCAL. Ratificada a falta de pessoal em nossos quadros.
A vergonha em Brasília, de um Congresso em falência ética e moral.
Para a ministra do “Relaxa e goza”. Definitivamente a praia dela é outra.

OUT

Para o companheiro ex-líder sindical, hoje Presidente da República. Ele construiu sua história com greves e hoje as condena.
Ao corporativismo nocivo a sociedade nas investigações do Senado Federal. Bons tempos em que blindagem era para segurança dos automóveis.
O ultimato dado pelo Presidente Hugo Chaves ao Congresso Brasileiro para a votação da inclusão da Venezuela no Mercosul. Definitivamente parece
ignorar a nossa soberania.
A oferta, em 2007, de cursos somente para gerentes.
A alegação dos Gerentes de não terem autorização para informar produções do Fisco. A autorização foi solicitado pelo Sindicato, através do ofício
nº 33, ao secretário, que ainda não foi respondido.
O aumento salarial concedido pelo governo de 25%, somente aos comidionados.
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