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As novas carteirinhas de associados já 
estão sendo providenciadas! Para que a 
sua carteirinha fique pronta, encaminhe 
à secretaria do Sindifiscal uma foto 3x4, 

com identificação. Qualquer dúvida, entre 
em contato com o sindicato.

CARTEIRA DE ASSOCIADO
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C omeçamos um novo ano, e com ele uma 
nova expectativa do que poderá advir em 
nosso futuro profissional. Certamente tere-

mos muitas novas e velhas batalhas. Temos conosco 
a convicção de que no decorrer dos anos passados, 
adquirimos um grau de maturidade como categoria, 
que nos permite afirmar com certeza que estamos 
prontos para continuar a luta.

O mesmo amadurecimento esperamos agora da 
Sefaz. O primeiro passo é sem duvida reconhecer o 
trabalho e a importância dos componentes do grupo 
TAF. Nós somos um patrimônio do Estado e o governo 
tem a obrigação de zelar por ele. 

Em alguns casos temos situações adversas de 
trabalho, que já são insustentáveis, e vamos cobrar 
e continuar buscando soluções. A fiscalização é a 
principal responsável, com seu trabalho árduo, pela 
estabilidade financeira alcançada pelo nosso Estado. 
O que estamos pedindo em troca são apenas reco-
nhecimento e dignidade para o nosso dia-a-dia.

Precisamos sim, do nosso quadro completo, presen-
te em todos os municípios capixabas, de quantidade, 
qualidade e condições dignas de trabalho em nossos 
postos fiscais de fronteira, do cumprimento de leis, 
como a da Ascensão Funcional, que permita ao 
agente do fisco a motivação profissional. Precisamos 
também de uma remuneração compatível com a 
importância de nossas atribuições, entre outras.

Esta nossa primeira mensagem do ano é de oti-
mismo. Como eu tenho dito, se chegamos até 
aqui, podemos ir muito mais além, com união, 
mobilização, participação e integração entre quem 
trabalha na ponta, colegas comissionados e apoio 
de aposentados e pensionistas. Vamos chegar lá, 
nós estamos prontos! Nós merecemos, e o Espírito 
Santo merece um fisco forte e unido lutando sempre 
com responsabilidade. 

Nos próximos dias 2 e 3 de abril, 
ocorrerão as eleições para a di-
retoria de nosso sindicato. A sua 
participação no processo, seja 

trazendo novas idéias ou divulgan-
do propostas é fundamental para o 
fortalecimento de nossa entidade. 
Sem contar que, nos dias de vo-
tação você deverá comparecer e 

exercer o seu direito ao voto. 

Ao contrário de anos anteriores, 
temos duas chapas, o que é, acima 
de tudo, o fundamento do processo 
democrático. É salutar e motivacio-
nal. Vamos todos marcar presença!
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Coluna do Fiscal

O ano de 2002 marcou a entrada dos 
Auxiliares Fazendários na Secretaria 
da Fazenda do Estado do Espírito 

Santo. Após 14 anos, sem uma renovação do 
quadro, novas pessoas passaram a fazer parte 
do grupo buscando complementar o trabalho 
dos auditores fiscais. Segundo a Lei Comple-
mentar n°198, de 2001, que criou o cargo, 
o Auxiliar Fazendário tem como atribuições 
básicas a arrecadação de receitas estaduais; 
a realização de tarefas auxiliares de apoio à 
fiscalização do trânsito de mercadorias; a exe-
cução de serviços administrativos de apoio à 
Administração Fazendária. 

Assim que foram inseridos no grupo TAF, 
os Auxiliares Fazendários conseguiram tornar o 
trabalho da Sefaz mais ágil, e suprir as expec-
tativas dos Fiscais e da estrutura administrativa 
da Secretaria, ganhando respeito e valorização 
dentro da entidade. Tiveram como escola os 
colegas fiscais que já tinham bastante expe-
riência, e puderam lhes ensinar a prática do 
dia-a-dia tributário. Eles, por outro lado, vieram 

A Ação contra a taxação 
dos servidores públicos apo-
sentados e pensionistas, que 
está em andamento na OEA, 
segundo Maria Cristina Lima de 
Souza, diretora dos Aposentados 
e Pensionistas da Fenafisco está 
bem próxima da admissibilidade. 
A taxação foi implementada por 
meio da reforma da previdência 
aprovada em 2003 no Governo 
Lula. Segundo Maria Cristina, 
até hoje essa admissibilidade 
não havia acontecido devido 
à mudança da comissão que 
analisa os pedidos, o que levou a esse atraso. 
O advogado que está acompanhando a causa, 
Dr. Luiz Afonso Costa de Medeiros, é mantido 
pelas mais de 700 entidades que compõem o 
Movimento dos Servidores Públicos Aposen-
tados e Pensionistas (Mosap). Maria Cristina 
destaca também a importância dos filiados aos 
sindicatos lerem o Voto Fundamentado sobre a 
causa, do Dr. Antônio Augusto Cançado Trin-
dade, juiz da OEA. Nesse voto ele pede pressa 

Auxiliares Fazendários: dedicação e
reconhecimento em quatro anos de trabalho

somar com o conhecimento teórico, adquirido 
em cursos e graduações.

Após quatro anos e meio de trabalho sério, 
com responsabilidade e dedicação à Sefaz e ao 
Estado, tendo passado por diversos setores 
como Postos Fiscais, fiscalização volante, 
Agências da Receita e Gerências da Sefaz, 
pode-se afirmar, com certeza, o sucesso dos 
Auxiliares Fazendários. Relatam que mesmo 
estando atuando em todas essas áreas, são 
capazes de contribuir ainda mais.

 A Secretaria ganha o melhor desses 
profissionais, honrados em participar da recu-
peração financeira e moral do Estado do Espírito 
Santo, e empenhados em facilitar a arrecadação 
tributária e a vida do contribuinte. De acordo 
com a Lei n°198, aos auxiliares fazendários 
é vedada a lavratura de auto de infração, 
de notificação de débito ou qualquer outra 
modalidade de lançamento “ex-ofício” para 
constituição de crédito tributário. Para os AF´s 
darem continuidade a esse bom trabalho que 
vem realizando dentro do grupo TAF, precisam 

do apoio da Administração para promover as 
mudanças necessárias no cargo, por exigências 
da Lei Orgânica da Administração Tributária, 
que tem como premissa básica a constituição 
do Lançamento de Ofício. Essa busca é uma 
realidade do Fisco nacional.

Todos só terão a ganhar. A Sefaz, por man-
ter profissionais de ótimo padrão no seu quadro, 
a sociedade, por ter a certeza da competência 
e da importância dos AF´s mantendo o atendi-
mento ao contribuinte de primeira qualidade, e 
o próprio AF, que terá incentivo para continuar 
prestando seu trabalho para a Secretaria da 
melhor forma possível, melhorando a imagem 
da Sefaz-ES no Estado e no Brasil.

Fátima Gouvêa Azevedo 
Auxiliar Fazendária e diretora do Sindifiscal

Participação dos colegas: Paulo César 
Patrício de Souza, Orlando Anastácio, André 

Gomes Santana, Marcos Junqueira Villela 
Pedras, Lorrane Demarchi de Britto, Jasiomar 

Oliveira de Souza 

Ação contra a taxação de aposentados 
próxima da admissibilidade

à Comissão Interamericana de 
Direitos Humanos, na aceitação 
das medidas cautelares, pois 
como ele mesmo afirma o tem-
po cronológico não é o mesmo 
que o tempo biológico, ou seja, 
desde que a petição foi recebida 
pela Côrte, muitos aposentados 
e pensionistas já faleceram, 
ou se encontram em agravado 
estado de enfermidade. E a luta 
do juiz é para que quando a 
vida humana estiver em risco, 
as medidas cautelares sejam 
tomadas urgentemente, sem 

muita apreciação por parte da Côrte. O voto, 
que está redigido em espanhol pode ser lido 
no site do Mosap (www.mosap.org.br), na 
seção de Ação na OEA, ao final do documento 
“Resolução da Corte Interamericana de Direitos 
Humanos de 25 de novembro de 2006”. Tam-
bém, no mesmo site, existe um relatório escrito 
pelo Dr. Luiz Afonso de Medeiros que resume, 
cronologicamente, os trabalhos realizados até 
agora pelo Mosap em favor da Ação.

O Sindifiscal informa que encaminhou uma 
lista, em 26/02, com o nome de todos os 
aposentados e pensionistas que integram 
a Denúncia MOSAP P-644-05 – Brasil, 
pois somente os que tiverem seus nomes 
constados na Denúncia serão beneficiados 
com o direito das restituições das contri-
buições previdenciárias pagas até a data 
da declaração da nulidade da medida que 
instituiu a taxação.

O colega aposentado, Jair Gomes da Silva, 
estará presente no Encontro Nacional de 
Aposentados, no Congresso Nacional em 
Brasília, representando o sindicato, no dia 
20 de março. O objetivo desse Encontro 
é sensibilizar os deputados e senadores 
para a realidade dos Servidores Aposen-
tados e Pensionistas do Serviço Público 
Brasileiro, além de tornar claro para a 
sociedade, e para as instituições brasi-
leiras, a verdadeira realidade do déficit da 
previdência que o próprio Presidente da 
República reconhece como investimento 
social para os segmentos atendidos pela 
Seguridade Social.

Maria Cristina, diretora de 
aposentados e pensionistas 

da Fenafisco
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Para quem deseja passar uma 
temporada em Por to Seguro, o 
Sindifiscal oferece as facilidades 
obtidas em convênio com o Hotel 
Solar do Imperador, um pacote 
desenvolvido especialmente para 
os nossos associados, com preços 
promocionais, para a estada em 
qualquer período do ano. Possui 
apartamentos confortáveis e am-
plos, piscina, bar molhado, café-da-
manhã com vista para o mar, sala 
de jogos, sauna, e outros atrativos. 
Para quem deseja passar um gosto-
so tempo com a família, é uma boa 
oportunidade proporcionada pelo 
Sindifiscal. Para conhecer melhor o 
hotel, visite o site: www.solardoim-

perador.com.br. Outro hotel que está 
na nossa lista de convênios, visando 
promover o lazer da família fisco, 
é o Hotel de Lazer Pousada dos 
Pinhos, localizado em Pedra Azul, 
Domingos Martins, um ótimo pro-
grama para relaxar com a família no 
final de semana, como mostra o site 
www.pousadadospinhos.com.br. 
Pensando também na facilidade do 
associado, em viagens a trabalho, 
firmamos convênios com os hotéis 
Minuano, em Vitória, Hostess Costa 
do Sol, em Vila Velha, e San Karlo, 
em Cachoeiro. Todas as informa-
ções sobre os convênios podem ser 
encontradas no site do Sindifiscal: 
www.sindifiscal-es.org.br. 

Escolinhas esportivas no
Clube do Sindifiscal

Hotel Solar do Imperador em Porto Seguro-BA

Convênios Sindifiscal:
hotéis para todas as ocasiões

Quadro de Horário das Aulas

Dias: 3ª e 5ª / 4ª e 6ª

Manhã

6:30hs às 7:20hs Natação acima de 14 anos – adulto

7:30hs às 8:20hs Natação Infantil 7 a 13 anos

7:30hs às 8:20hs Hidroginástica

8:30hs às 9:20hs Natação Infantil  7 a 13 anos

9:30hs às 10:10hs Natação Infantil  3 a 6 anos

Tarde/Noite

17:00hs às 17:50hs Natação Infantil – 3 a 6 anos

17:00hs às 17:50hs Hidroginástica

18:00hs às 18:50hs Natação Infantil – 7 a 13 anos

19:00hs  às 19:50hs Natação acima de 14 anos – Adulto

B em estar e saúde física e mental! Pensando nisso que 
o Sindifiscal resolveu implantar na Sede Social de Vila 
Velha uma escolinha esportiva. Oferecendo diversas 

modalidades, como natação, hidroginástica, vôlei, Futsal, o 
sindicato visa unir ainda mais a categoria, possibilitando um 
relacionamento fora do local de trabalho, e, ainda, facilitando 
o relacionamento entre as famílias do fisco. As escolinhas são 
oferecidas tanto pra adultos quanto pra crianças, e contam com 
competentes profissionais para gerir as atividades. As escolinhas 
oferecidas também serão abertas à comunidade, possibilitando um 
serviço social, pelo incentivo à prática do esporte. Quem quiser 
se inscrever deverá procurar a secretaria da Sede Social em Vila 
Velha. Os valores variam entre 35,00 e 40,00 reais, dependendo 
do número de aulas. Os sócios do clube terão ainda um desconto 
de 50% nas mensalidades e serão isentos da taxa de matrícula 
de 10,00 reais.

Serviço:

Sede Social de Vila Velha
Telefone: 3389 3534

Endereço: Rua Ceará, n° 400 – Bairro Jóquey – Vila Velha
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Serenuza. Mas segundo Dr. Amorim, a continuação 
dos trabalhos do Mutirão vai depender da vontade do 
próximo presidente do Tribunal de Justiça. “Somos 
peças colocadas aqui pelo presidente Jorge Góes. 
Quem organizou o mutirão e fez esse movimento todo 
foi ele, quando assumiu o seu biênio, procurando fazer 
um trabalho de arrecadação mais social”, afirma. 

Na Vara de Execuções Fiscais, onde o mutirão 
tem trabalhado, a preocupação, além das execuções, 
é com a imagem do judiciário perante a sociedade 
em relação a essas cobranças de dívidas. Segundo 
o servidor Darcy Barbosa, o papel do judiciário não é 
só cobrar dívidas: “Ele também vai dar celeridade, vai 
aplicar o direito nos processos de embargos. Temos 
que mudar esse enfoque, porque julgam o trabalho do 
judiciário somente pela cobrança de dívidas”, afirma. 
Depois que a Secretaria da Fazenda mudou a forma de 
pensar com relação à cobrança de dívidas, pois achava 
que só deveria autuar, e agora percebe a importância 
da cobrança, cedendo auditores para atuarem dentro 
da Vara de Execuções Fiscais, e também um estagiário 
para o manuseio do SIT, procurando dessa forma 
agilizar o acesso às informações sobre os devedores, 
o trabalho da justiça teve muito mais agilidade. “Essa 
nova mentalidade tem tornado a recuperação muito 
mais proveitosa”, conclui Darcy. 

Mas mesmo assim, o trabalho ainda poderia 
ser melhor. Darcy complementa que mesmo com 
essa mudança, e esse apoio da Secretaria, falta 
pessoal e um espaço maior. Pela sala estão amon-
toados milhares de processos, às vezes atrapalhando 
a passagem de contribuintes para o atendimento. 
Também cita a importância de uma pessoa para 
fazer as diligências externas, como a localização de 
imóveis para checar se está dentro dos parâmetros 
legais, a matrícula, se não está sendo onerado por 
outro órgão, ir a imobiliárias, prefeituras. “Todas 
essas coisas demandam tempo”, conclui.

N o segundo ano de atuação junto ao Tribunal de 
Justiça do Espírito Santo (TJ-ES), à Procura-
doria Geral do Estado (PGE) e à Secretaria da 

Fazenda (SEFAZ), o Serviço de Cooperação Regional, 
conhecido por “Mutirão” para a recuperação da Dívida 
Ativa no Estado conseguiu aumentar em mais de 70% 
os parcelamentos em relação ao primeiro ano dos 
trabalhos, que acumulou um resgate de 443.292.3300 
em VRTE (Valor de Referência do Tesouro Estadual). Até 
agosto de 2006, quando foi feito o último relatório, foram 
parcelados 85.025.309.3000 VRTE’s, equivalentes a 
R$ 143.845.818,27 (cento e quarenta e três milhões, 
oitocentos e quarenta e cinco mil, oitocentos e dezoito 

Mutirão comemora ótimos resultados
no segundo ano de atuação

Sala da Vara de Execuções Fiscais: pouco espaço 
para muitos processos

Dr. Amorim, coordenador do Mutirão com a juíza
Dra. Serenuza que também participa do projeto

uma penhora mais violenta, e que muitas vezes, não 
resolve o problema do Estado, nem do contribuinte. 
“Se um contribuinte tem um patrimônio de um mi-
lhão, e deve cinco milhões, e nós tirarmos esse um 
milhão dele, não vai satisfazer a execução, e ainda 
deixaremos o contribuinte sem capital, fechando 
seu negócio e gerando desemprego”. Em muitos 
desses casos, eles têm resolvido o problema tirando 
da empresa uma porcentagem do seu faturamento 
mensal, visando a quitação da dívida. 

Desde meados do ano passado, a jurisdição 
do mutirão deixou de ser só Vitória e passou também 
para as principais comarcas de todo o Estado. Agora 
estão com processos de Cachoeiro de Itapemirim, 
Guarapari, São Mateus, Linhares e Colatina. A partir 
de março, segundo Dra. Serenuza, estarão também 
nas outras pequenas comarcas do interior do Estado. 
Receberam cerca de 1.005 processos do interior, 
sendo 612 da Comarca de Guarapari; 210, de Vargem 
Alta, Anchieta e Cachoeiro de Itapemirim; 120 de São 
Mateus e 63 processos da Comarca de Colatina.

O Mutirão de Execuções Fiscais é sucedâneo 
do Mutirão Criminal, idealizado pelo Juiz de Direito 
Ubiratan Almeida de Azevedo na gestão Presidente 
Adalto Dias Tristão, que também foi um sucesso 
enquanto seus nove meses de atuação, com os 
mesmos juízes que fazem par te do mutirão de 
Execuções Fiscais, e ainda com a presença do juiz 
Arion Mergár. Nesse mutirão em prol das execuções 
criminais, eles proferiram aproximadamente quatro 
mil sentenças criminais.

Atualmente existem mais de 10 mil processos a 
serem julgados. Segundo Dra. Serenuza, não importa 
o valor, qualquer processo é levado em consideração 
pelo mutirão. Muitos contribuintes que devem até 
pequenos valores, têm procurado a Vara de Execuções 
Fiscais espontaneamente, em busca de soluções para 
o pagamento de sua dívida. Dessa forma eles vêm ob-
tendo sucesso. Fazem parte do grupo seis juízes que 
representam o Tribunal de Justiça, que são: Dr. Carlos 
Roberto Almeida Amorim, Dra. Serenuza Marques 
Chamon, Dr. Eliazer Costa Vieira, Dr. Eliezer Mattos 
Scherrer Junior, Dr. José Augusto Farias de Souza e 
Dr. Ezequiel Juríbio, além de uma equipe formada por 
representantes de vários outros segmentos, como os 
auditores fiscais Cleres Comério e Pedro Ozéias de 
Souza, os servidores Roberto Garcia Almeida e Darcy 
Barbosa, subordinados a Gerência de Arrecadação e 
Informática da Sefaz. A PGE é representada pelo Dr. 
Rodrigo Rabello Vieira. Todos os juízes que integram 
a equipe atuam em outras varas, e fazem parte do 
mutirão como um serviço extra. “É um esforço que 
fazemos no sentido de recuperar esses créditos de 
uma forma mais moderna, porque antes os contribuin-
tes nem tinham contato com o judiciário”, avalia Dra. 

reais e vinte e sete centavos), correspondentes a apro-
ximadamente 4,5% da dívida ativa do Estado no mês de 
agosto de 2006, no valor total de R$ 3.175.328.428,04. 
Por penhora on line, foram bloqueados R$ 3.615.174,33 
(três milhões, seiscentos e quinze mil, cento e setenta e 
quatro reais e trinta e três centavos). Nesse período, de 
janeiro a agosto, o mutirão recebeu 9.851 processos.

Segundo o juiz, Dr. Carlos Roberto Almeida 
Amorim, coordenador do Serviço de Cooperação 
Regional, o mutirão dá uma nova oportunidade para 
os contribuintes negociarem suas dívidas por meio 
de audiências, e estabelecerem novas condições de 
pagamento. “É um sistema moderno de execução 
fiscal. Tornou-se também um trabalho social, por-
que dessa forma impedimos que muitas empresas 
venham a fechar”, comenta Dra. Serenuza Marques 
Chamon, que também participa do mutirão. 

Os parcelamentos realizados pelo mutirão, 
segundo o Dr. Amorim, são até um pouco “fora” 
das diretrizes da Secretaria da Fazenda, porque o 
interesse deles é estabelecer melhores condições 
aos devedores, para que eles possam quitar o débito. 
“Não adianta tirar de um cidadão, por exemplo, o 
único salário mínimo que ele recebe, por conta de 
sua dívida de 20 mil reais. É um ato inconstitucional 
tirar do contribuinte um determinado valor que seja 
ínfimo ao valor da dívida”, complementa. Dessa 
forma estabelecem parcelas de 10, 20 vezes, às 
vezes de valores iguais a R$ 50,00 (cinqüenta reais), 
facilitando ao contribuinte que queira limpar seu nome 
para iniciar uma nova vida, uma nova atividade.

Com essa filosofia de trabalho social, o Mutirão 
consegue concluir a maioria dos processos que 
chegam até a comarca de Vitória sem precisar apelar 
para a penhora on line, que, segundo Dr. Amorim é 

Gráfico que mostra a 
evolução dos valores 
recuperados entre 
2005 e 2006
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Eleições no Sindifiscal 2007-2009

1.

Existirão 14 (quatorze) URNAS, sendo 05 (cinco) fixas que estarão localizadas no térreo 
do edifício sede da Sefaz-ES e nas sedes das Gerências Regionais Metropolitana, Sul, 
Nordeste e Noroeste, que ficarão abertas nos dias 02 e 03 de abril no horário das 
09 às 17 h, e 09 (nove) itinerantes que cumprirão roteiro e horário pré-estabelecido, 
exclusivamente no dia 03, que serão informados antecipadamente a todos os asso-
ciados através do Jornal Ação Fiscal;

2.
As URNAS fixas deverão, depois de encerrado o horário previsto para coleta de vo-
tos, serem lacradas e depositadas na sede administrativa do Sindifiscal-ES. Como 
as mesmas funcionarão por 02 (dois) dias distintos, a mesma operação deverá ser 
realizada no final do dia 02 (dois), devendo ser reabertas no dia 03 (três) no horário 
previsto para início da votação;

3. As URNAS itinerantes deverão, depois de encerrado os seus roteiros, serem lacradas 
e depositadas na sede administrativa do Sindifiscal-ES;

4.

O Sindifiscal-ES disponibilizará veículos para as viagens das URNAS itinerantes. 
Caso o mesário preferir utilizar veículo próprio para cobrir o itinerário, o Sindifiscal-
ES cobrirá todas as despesas com combustível e, em caso de acidentes envolvendo 
este veículo, o Sindifiscal-ES arcará somente com o valor correspondente a franquia 
do seguro. A responsabilidade do Sindifiscal-ES se restringe apenas a veículos de-
vidamente segurados;

5.
O mesário que precisar pernoitar na cidade onde se inicia o roteiro da URNA, terá o 
custo de hospedagem ressarcido pelo Sindifiscal, mediante apresentação da devida 
Nota Fiscal;

6. Havendo disponibilidade de tempo, ou visando agilizar a coleta de votos, os mesários 
poderão se deslocar até a residência do associado para coleta de seu voto;

7.
O Sindifiscal-ES solicitará ao Sr. Sub-secretário de Receita a liberação dos funcionários 
que atuarão como mesários no pleito, assim como os lacres necessários para manter 
a inviolabilidade das URNAS;

�. O Sindifiscal-ES solicitará ao TRE – Tribunal Regional Eleitoral - urnas de lona para 
coleta dos votos;

9.
A apuração dos votos será realizada na sede do Sindifiscal-ES no próprio dia 03 de 
abril, a partir do horário em que todas as URNAS estiverem ali depositas e conferidas, 
e será aberta a todo associado interessado.

Diretoria Executiva

Presidente:
Júlio César Camilo Muniz 

Vice-Presidente:
Délio Cassiano Borges Castelo 

Tesoureira:
Fátima Gouvêa Azevedo

Secretário Geral:
Marconi A. Machado

Diretora de Comunicação:
Marlene Pereira Toledo Muniz

Conselho Deliberativo

Luis Carlos Rodrigues
Wilson Pereira da Silva

Orlando Fernandes Pereira
Walker Ricardo Pinto

Eliseu Bridi

CONPTAF

Titulares:
Eliezer Antônio Libardi
Jair Gomes da Silva

Paulo César Patrício de Souza

Suplentes:
André Gomes Santana

Getúlio Ramos Pimentel 
Marco Aurélio Fernandes da Silva

*A oficialização da candidatura do colega José Fermo, conforme decisão por maioria da 
Comissão Eleitoral e do Conselho Deliberativo no dia 02/03, em reunião ocorrida na sede do 
Sindifiscal, fica no aguardo da exoneração do mesmo, tendo em vista o estatuto da entidade, 
que veda a candidatura de ocupantes de cargo comissionado, em seus artigos 46 e 47, até 
o dia 16/03/2007.

Esperamos em breve a solução, para que tenhamos uma eleição absolutamente legal, 
democrática e ordeira, como sempre ocorreu desde a fundação de nossa entidade.

CHAPAS INSCRITAS PARA ELEIÇÃO DO
SINDIFISCAL – BIÊNIO 2007-2009

Nos dias 02 e 03 de abril ocorrem as eleições no Sindifiscal para o biênio 2007 – 2009. 
Chegou a hora de participar e escolher os representantes da categoria. Todo associado 
com seis meses ou mais de filiação tem o direito ao voto e poderá comparecer ao local 
de votação mais próximo. Confira abaixo as normas da eleição e as chapas inscritas:

NORMAS QUE IRÃO REGER AS
ELEIÇÕES DO SINDIFISCAL-ES PARA 

O BIÊNIO 2007 / 2009

CHAPA 1
União, Compromisso

e Realização!
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*A oficialização da candidatura do colega José Fermo, conforme decisão por maioria da 
Comissão Eleitoral e do Conselho Deliberativo no dia 02/03, em reunião ocorrida na sede do 
Sindifiscal, fica no aguardo da exoneração do mesmo, tendo em vista o estatuto da entidade, 
que veda a candidatura de ocupantes de cargo comissionado, em seus artigos 46 e 47, até 
o dia 16/03/2007.

Esperamos em breve a solução, para que tenhamos uma eleição absolutamente legal, 
democrática e ordeira, como sempre ocorreu desde a fundação de nossa entidade.

Eleições no Sindifiscal 2007-2009

CHAPAS INSCRITAS PARA ELEIÇÃO DO
SINDIFISCAL – BIÊNIO 2007-2009

Diretoria Executiva

Presidente:
Rogério Zanon da Silveira

Vice-Presidente:
José Fermo*

Tesoureiro:
Ana Maria Souza Silva

Secretária Geral:
Patrícia Belmock

Diretor de Comunicação:
João Aloísio Rodrigues Cuzzuol

Conselho Deliberativo

Antônio Maurício de Freitas Neto
Geraldo Esquef Monteiro Júnior
Carlos Augusto França de Souza

Joemar Dessaune
Thiago Duarte Venâncio

CONPTAF

Titulares:
José Luminato da Silva Filho

José Luiz Frisso
Paulo Mazzoco

Suplentes:
Francisco Antônio A. Pasquale

Carlos Augusto Alves Dias
Rogério Zanon da Silveira

CHAPA 2
Ebulição Fiscal.
Hora de Mudar!

Para garantir a participação de todos asso-
ciados informamos abaixo os locais de votação 
e o roteiro das urnas itinerantes. 

As URNAS 01, 02, 03, 04 e 05 serão fixas 
e estarão recebendo votos nos dias 02 e 03 de 
abril, no horário de 09:00 às 17:00 hs. 

URNA 01 (dias 02 e 03) HORÁRIO

SEFAZ – VITÓRIA 09 ÀS 17 H

URNA 02 (dias 02 e 03) HORÁRIO

GEFAZ – VILA VELHA 09 ÀS 17 H

URNA 03 (dias 02 e 03) HORÁRIO

GEFAZ – LINHARES 09 ÀS 17 H

URNA 04 (dias 02 e 03) HORÁRIO

GEFAZ – COLATINA 09 ÀS 17 H

URNA 05 (dias 02 e 03) HORÁRIO

GEFAZ – C. ITAPEMIRIM 09 ÀS 17 H

As urnas itinerantes (de nº 06 A 14) es-
tarão recebendo votos somente no dia 03 de 
abril e cumprirão os roteiros e horários abaixo 
relacionados. 

Vale ressaltar que devido as condições 
das estradas as urnas itinerantes poderão 
sofrer atrasos, solicitamos aos associados que 
aguardem no local determinado. 

URNA 06 (dia 03) HORÁRIO LOCAL

Guarapari 09:00 Agência

Anchieta 10:30 Banestes

Piúma 11:30 Banestes

Iconha 13:30 Banestes

URNA 07 (dia 03) HORÁRIO LOCAL

Serra 09:00 Agência

Vila Velha 10:30 Agência

Cariacica 13:00 Agência

Viana 14:00 Banestes

D. Martins 15:00 Agência

URNA 0� (dia 03) HORÁRIO LOCAL

Ecoporanga 08:00 Banestes

Barra S. Francisco 09:00 Agência

Mantenópolis 11:00 Banestes

Alto Rio Novo 14:00 Banestes

Pancas 15:00 Banestes

URNA 09 (dia 03) HORÁRIO LOCAL

P. F. Amarílio Lunz 08:00 P. Fiscal

Pedro Canário 08:30 Banestes

Conceição da Barra 09:00 Banestes

São Mateus 10:00 Agência

Aracruz 14:00 Agência

URNA 10 (dia 03) HORÁRIO LOCAL

Castelo 08:30 Agência

C. do Castelo 09:00 Banestes

Ibatiba 10:00 Banestes

Pequiá 11:00 P. Fiscal

Iúna 11:30 Agência

Muniz Freire 13:30 Banestes

Venda N.  Imigrante 14:30 Banestes

Afonso Cláudio 15:30 Banestes

URNA 11 (dia 03) HORÁRIO LOCAL

Fundão 08:30 Banestes

Ibiraçu 10:30 Banestes

Santa Teresa 13:00 Banestes

Itarana 14:00 Banestes

Itaguaçu 15:00 Banestes

Baixo Guandu 16:00 Banestes

URNA 12 (dia 03) HORÁRIO LOCAL

Rio Novo do Sul 08:30 Banestes

Itapemirim 09:30 Banestes

Marataízes 10:30 Banestes

Mimoso do Sul 12:30 Agência

Muqui 13:30 Banestes

Atílio Vivácqua 14:30 Banestes

URNA 13 (dia 03) HORÁRIO LOCAL

Jeronimo Monteiro 08:00 Banestes

Alegre 09:00 Agência

Guaçuí 10:00 Banestes

Dores do Rio Preto 11:00 Banestes

São José do Calçado 13:00 Banestes

Bom Jesus do Norte 14:00 Banestes

Apiacá 15:00 Banestes

Ponte do Itabapoana 15:30 Praça

Santa Cruz 16:00 P. Fiscal

URNA 14 (dia 03) HORÁRIO LOCAL

São Domingos 08:00 Banestes

São G. da Palha 10:00 Banestes

Nova Venécia 11:30 Agência

Pinheiros 14:00 Banestes

Montanha 15:00 Banestes

ROTEIRO DAS URNAS ITINERANTES 
ELEIÇÃO BIÊNIO 2007/2009
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C om a finalidade de apurar as responsabilidades do servi-
dor público pela infração praticada no exercício de suas 
atribuições, a Corregedoria Fazendária do Espírito Santo 

foi criada em setembro de 2005 através da Lei Complementar nº 
328. Desde então, os processos administrativos que eram julga-
dos pela GEPAD passaram a ser encaminhados à Corregedoria 
Fazendária, que atualmente é composta por duas comissões 
processantes e um Corregedor.

A criação de corregedorias também está prevista na Lei 
Orgânica do Fisco no inciso VII do artigo 30.

Art. 30 - São prerrogativas dos integrantes da carreira de 
Auditoria Fiscal da Receita, dentre outras previstas em Lei:

VII - ter seus atos analisados por corregedoria própria, com-
posta exclusivamente por integrantes do mesmo cargo;

Um ponto importante que a Lei Orgânica do Fisco ressalta é 
a composição das comissões processantes que devem ser “(...) 
compostas exclusivamente por integrantes do mesmo cargo”, o 
que infelizmente não acontece em nosso Estado. Hoje existem 
somente dois auditores, um em cada comissão. Todos os demais, 
inclusive o cargo de Corregedor, são comissionados que não 
integram a carreira fazendária.

Pensando nesta prerrogativa o Sindifiscal realizou uma 
pesquisa com os sindicatos de outros estados da federação com 
o objetivo de criar um quadro comparativo da composição das 
corregedorias. As perguntas encaminhadas aos sindicatos foram 
as seguintes:  1) Seu Estado tem Corregedoria Fazendária ? 2) 
As comissões de inquérito são compostas exclusivamente por 
auditores? 3) O corregedor geral é auditor? 4) Havendo recurso 
do acusado, a quem compete julgar?

Depoimentos de auditores do estados que responderam a 
processos administrativos na corregedoria, revelam que a falta de 
conhecimento técnico das atividades do Fisco pelos membros da 
Comissão torna o processo lento e conduz a resultados ineficientes 
em relação a graduação das penas. O próprio professor Léo da 
Silva Alves, especialista em processo administrativo disciplinar, em 
suas palestras defende o julgamento pelos seus pares (o mesmo 
cargo do sindicado).

Da mesma forma, Yuri Miranda, que ocupou o cargo de 
corregedor em Alagoas por mais de três anos, auditor fiscal, que 
palestrou na Gefaz-M/ES em setembro de 2006, a convite do 

Corregedoria Fazendária

Sindifiscal, enfatiza como fundamental a presença do auditor na 
corregedoria. “O conhecimento tributário e jurídico, a natureza e as 
peculiaridades das atividades operacionais, a forma de lidar com 
o investigado, faz com que a classe se veja respeitada e tenha 
certeza que ninguém vai acobertar desvios de conduta porque a 
categoria não protege quem age errado”, afirma Yuri. Para ele, as 
corregedorias precisam melhorar seus mecanismos de investiga-
ção, criando a inteligência da Sefaz, a fim de melhorar a qualidade 
das provas. Cita como bons exemplos de corregedorias: São Paulo, 
Pernambuco, Pará e Ceará. 

O Sindifiscal espera que o anteprojeto do Professor Léo da 
Silva Alves, aproveitado pelo governo do Estado para a alteração 
da Lei 46, contemple as corregedorias compostas exclusivamente 
por integrantes do mesmo cargo. Também destaca o exemplo do 
Paraná, que tem um conselho superior para recurso com indicação 
de dois membros pelo Sindicato, e merece ser seguido.

1) Seu Estado tem Corregedoria Fazendária?

Sim - BA, MG, RJ, PB, RS, SP, MA, Al, PR,
ES, SC, GO, RO, PA, SE

Não – MS, PI

2) As comissões de inquérito para julgamento de
auditores são compostas:

• Exclusivamente por auditores - MG, RJ, MS, RS, SP, 
MA, PR, SC, GO, PA, PE, CE

• Por auditores, Agentes Fazendários e Proc. do Estado 
– BA, PB, SE

• Nenhum auditor nomeado – RO
• Nota: auditor de Nível Hierárquico igual ou superior ao 

do sindicado – SC, RS 

3) O corregedor geral é auditor?

Sim – BA, MG, RJ, PB, RS, SP, AL, PR, GO, PA, SE, PE, CE
Não – ES, MS, MA, SC, RO

* Não responderam a pesquisa: AM, RR, AC, MT, TO, DF, RN

As respostas encontram-se no
quadro abaixo:

O 1º Concurso de Monografias de Estudos 
Tributários da Fenafisco será realizado na data 
do XIV CONAFISCO, que ocorrerá em Aracaju, 
Sergipe, no mês de dezembro de 2007, os inte-

ressados em participar poderão se inscrever, de 
acordo com o regulamento, até o dia 31 de maio 
de 2007, na secretaria do Sindifiscal. O Concurso 
tem o objetivo de selecionar trabalhos técnico-

corporativos a serem apresentados no segmento 
cultural do Congresso. O Sindifiscal incentiva seus 
associados a participarem! Mais informações 
sobre o regulamento no site do sindicato.

Concurso de Monografias da Fenafisco
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Fernando Achiamé: poeta desde a infância, e auditor fiscal há 34 anos

Uma vida em verso e prosa

“A poesia não deveria ser encarada pelas pessoas 
somente como tempero para os acontecimentos 
da vida, por lhes dar mais sabor. Mas como prato 

principal, por alimentar a alma humana...” É assim que o poeta, 
historiador e auditor fiscal Fernando Antônio de Moraes Achiamé 
define a importância da poesia em sua vida. Esse auditor que há 
34 anos dedica sua vida ao Fisco Estadual faz de seu trabalho 
uma poesia e de sua vida um livro que com certeza deixará boas 
marcas na história de nosso Estado.

em seu trabalho que ele busca inspiração para 
suas obras.

Em 1971, Fernando estagiava no Arquivo 
Público Estadual e conversando com colegas 
descobriu que haveria um concurso público para 
a fiscalização. Estudou bastante e no ano seguinte 
fez as provas e foi aprovado entre os primeiros 
colocados. A nomeação ocorreu no início de 
1973. Seu primeiro local de trabalho foi em sua 
terra natal: Colatina. Dividia seu tempo cumprindo 
as tarefas de inspetor fiscal – na época este era o 
nome do atual cargo de auditor fiscal – e seguindo 
o curso de história na Ufes. Foram dois anos fazen-
do este trajeto até terminar seu estágio probatório. 
Passado este período foi convidado para assumir o 
cargo de diretor do Arquivo Público Estadual onde 
trabalhou nove anos. 

Quando saiu da direção do Arquivo Público, 
no final de 1983, foi convidado para trabalhar na 
Secretaria de Educação e Cultura como assessor 
técnico. E lá ficou mais de três anos como membro 
do Conselho Estadual de Cultura, auxiliando na defesa 
do patrimônio cultural capixaba.

Em junho de 1987 retorna para Secretaria da 
Fazenda onde está até hoje. “Na Secretaria já trabalhei 
em vários setores: no Arquivo Geral; no gabinete do 
Secretário na gestão anterior do Dr. José Teófilo, 
promovendo ações de modernização da Secretaria; 
no setor de Dívida Ativa e atualmente estou na Subge-
rência de Orientação Tributária da Getrib. Orgulho-me 
de ter participado, junto com uma equipe de bons 
servidores, de muitas atividades que culminaram na 
elaboração de um Sistema de Arquivos da Sefaz e no 
aperfeiçoamento do Sistema de Protocolo Eletrônico. 
Nenhuma outra secretaria na administração estadual 
conta com serviços de tal qualidade.” 

“Muitas pessoas falam que por ser historiador 
e preocupado com questões culturais minha cabeça 
nunca esteve na Secretaria da Fazenda, o que não 
é verdade. Eu gosto da Secretaria, dos colegas, do 
ambiente de trabalho e sempre procuro contribuir 
para melhoria dos serviços, para sua desburo-
cratização, oferecendo um atendimento o melhor 
possível ao contribuinte. Porque a gente sabe que 
é o contribuinte quem banca toda essa estrutura e 
o nosso salário. Então ele deve ser bem atendido 
em todos os setores. Simplificar os procedimentos 
facilita a vida de todo mundo.”

Facilitar a vida e estar à disposição do próximo, 
é um lema para esse verdadeiro Talento do Fisco, o 
nosso poeta, historiador e auditor fiscal Fernando 
Antônio de Moraes Achiamé.

O Poeta

O gosto pela poesia começou na infância. 
Fernando conta que sempre gostou de ler e escrever, 
e lembra que sua primeira poesia falava da natureza. 
“Tinha uns onze anos, era coisa de criança com rimas 
e quadrinhas”.  Bastou começar para Fernando tomar 
gosto e não parar mais. “Existe uma teoria, com a 
qual eu concordo, que considera todo ser humano ca-
paz de fazer poesia, pelo menos potencialmente. Quer 
dizer, a capacidade que o homem tem de transcender 
a realidade que o cerca por meio da arte é inata. Uns 
deixam de lado seu potencial artístico e se dedicam 
a atividades diversas e outros o desenvolvem. Foi o 
que aconteceu comigo, comecei na infância e não 
parei mais.”

E de onde será que vem tanta inspiração? “A 
poesia é fundamental na minha vida, mas não a con-
sidero como um dom especial, o poeta registrando 
simplesmente as idéias que já nasceriam prontas. 
Costumo dizer que poesia, como toda arte, é 10% 
de inspiração e 90% de transpiração. Você tem que 
trabalhar o texto, tem que se dedicar para dar vazão 
ao seu lado emotivo, a seus sentimentos. Escrever 
poesia é uma maneira de estar no mundo, de viver 
no mundo, de encarar a vida.” 

E com essa receita, Fernando conta que já 
escreveu poemas sobre seu trabalho no Arquivo 
Público, na Secretaria da Fazenda, na Ufes como 
professor de história da arte. O cotidiano é sua fonte 
maior de inspiração – “o passageiro ao meu lado ou a 
paisagem que passa lá fora do ônibus, por exemplo”. 
Fernando publica seus poemas em jornais, revistas, 
coletâneas. Em 2000 lançou o livro de poesias A obra 
incerta, e em 2008 pretende lançar sua próxima obra, 
O livro simples, que já está pronta.

O historiador

Além de poeta, nosso colega é historiador. Sua 
trajetória neste campo começa em 1970 quando 
ingressa no curso de história da Universidade Federal 
do Espírito Santo – Ufes. No ano seguinte já estagiava 
no Arquivo Público Estadual. E conseguiu se formar 
em 1974, mesmo com muitas dificuldades, pois em 
1973 entrou para o Fisco e foi trabalhar no interior.

De 1982 a 1997, Fernando lecionou no Depar-
tamento de Arquitetura da Ufes diversas disciplinas: 
História da Arquitetura; Patrimônio Histórico, Artístico 
e Cultural; Arquitetura no Brasil, etc. E sempre na con-
dição de professor com vinte horas semanais, para 

o horário ser compatível com seu cargo de fiscal. 
A partir de 2003, participou da primeira turma do 
Mestrado em História Social das Relações Políticas 
naquela universidade. “Defendi em 2005 a disser-
tação Elites Políticas Espírito-santenses e o Refor-
mismo Autoritário (1930-1937), que busca analisar 
os arranjos políticos em nosso estado durante certo 
período da Era Vargas, sob a liderança do interventor 
e governador João Punaro Bley. Retomar os estudos 
acadêmicos depois de alguns anos parado foi uma 
experiência muito enriquecedora.”

O trabalho de Fernando como historiador 
também inclui a publicação de livros, artigos, pes-
quisas e inclusive organização de obras de outros 
autores. “Vamos lançar em março no Mestrado de 
História da Ufes um livro de um grande historiador 
capixaba chamado Mário Aristides Freire que morreu 
em 1968 e foi Secretário da Fazenda nos anos 30, 
exatamente nesse período que pesquisei para minha 
dissertação.”

Fernando fala com entusiasmo desta obra, 
pois além de contribuir para o resgate da história de 
nosso Estado é uma forma de valorizar o trabalho 
do Fisco, já que Mário Freire foi um Secretário da 
Fazenda conhecido por sanear as dívidas do Estado 
e modernizar a Secretaria, além de ter sido o primeiro 
presidente do Banestes. 

“Mario Freire foi um historiador competente, 
e muita coisa que a gente sabe hoje sobre esse 
período da história capixaba deve-se a pesquisas 
iniciadas por ele. Seus livros buscam não apenas 
valorizar personagens como Vasco Coutinho, Maria 
Ortiz, Araribóia, Domingos Martins, mas também 
conhecer a catequese dos jesuítas, o surgimento das 
vilas, ou seja, eles lançam luzes sobre os processos 
da colonização portuguesa em terras hoje espírito-
santenses. Em 1945, Mário Freire publicou um livro 
chamado A Capitania do Espírito Santo: crônicas 
da vida capixaba no tempo dos capitães-mores 
1535-1822. Antes de morrer ele revisou este livrou, 
incluiu novas observações e citou a bibliografia na 
qual baseou seus escritos. Eu e um amigo, Reinaldo 
Santos Neves, organizamos esta nova edição, revista 
e ampliada pelo próprio autor, e vamos lançá-la na 
Ufes em março deste ano, com apoio da Lei Rubem 
Braga da Prefeitura Municipal de Vitória.”

O Auditor

Como bom historiador que é, Fernando faz 
questão de registrar sua vida funcional. Afinal é 

Talentos do Fisco
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G etúlio Marques Figueiredo nasceu em quatro de agosto de 
1943, em Arraial do Café, localidade no Município de Alegre, 
sul do ES. Passou por muitas dificuldades na vida, tendo 

que trabalhar na roça com os pais, capinando, roçando, lavrando, e 
como ele mesmo definiu, “com suor escorrendo que mais parecia 
uma cachoeira e o pó do milho misturado queimando o cangote num 
calorzão de 40 graus”.

Entrou no Fisco em dezembro de 1974, em Piúma, onde come-
çou a trabalhar como Coletor. Ia e voltava a Vitória todos os dias para 
exercer o cargo. Na mesma época estava terminando o curso de Direito 
na Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), e na dificuldade 
de conciliar as provas finais com o cotidiano da Agência, pediu uma 
licença de três meses no ano 
seguinte, para cuidar da saúde 
e aproveitar para concluir as 
provas e o curso. Mas como ele 
mesmo disse, teve um preço. Na 
época a Secretaria da Fazenda era 
comandada por Armando Duarte 
Rabello, que nesse período de 
licença colocou outra pessoa no 
lugar de Getúlio. Quando ele retor-
nou em setembro, não conseguiu 
voltar a ocupar seu cargo. Ficou 
tentando resolver essa situação 
até dezembro de 75, quando se 
casou pela primeira vez. Após os 
dois meses de férias vencidas, 
em fevereiro de 1976, resolveu 
procurar o subsecretário, na época Alcino Santos, que disse 
que se ele quisesse teria que ir pra 
São Mateus. 

Muito agoniado com o destino imposto pelo secretário, ele teve 
que contar com a ajuda de dois grandes amigos, Manoel Dias que era 
diretor da Coordenação Tributária, e Eleosipo Santos que era diretor 
do Departamento de Tributação na época. Em uma conversa informal 
com Manoel, relatou o problema, que foi logo resolvido quando ele o 
levou até Eleosipo, que o atendeu prontamente, decidindo mantê-lo 
em Vitória, no Departamento de Tributação, relatando processos. Mas 
como devia ser localizado em algum lugar, foi lotado em Alto Rio Novo. 
“Eu só precisei ir até lá levar o ofício e assumir o cargo, mas voltei 
a Vitória em menos de uma hora para trabalhar no departamento”, 
frisa. Ao contar a história, Getúlio comenta que a experiência não foi 
ruim, porque destaca que “um tropeção também ajuda a caminhar”, 
pois se não tivesse tirado essa licença, não teria ido para o Departa-
mento de Tributação, onde em 1978, permutou seu cargo com José 
Huper. A partir desse momento era um Fiscal, passando seu cargo 
Coletor para o amigo. 

Memória do Fisco

Fisco: Boas recordações...
Grandes amigos!

Ficou nesse departamento até meados do ano de 1979. A partir 
daí foi fiscalizar. Foi para Cariacica, Serra, esteve em praticamente 
todos os municípios da Grande Vitória, e foi para Jerônimo Monteiro, 
no interior do Estado, onde relata que teve a incumbência de fiscalizar 
o vice-prefeito na época, o momento de maior responsabilidade na sua 
vida de fiscal. Ele foi designado a fiscalizar uma firma dessa autoridade, 
e uma fábrica de cerâmica pertencente a um empresário local. Lembra 
que “a política era muito forte naquela época, então tudo que se falava 
contra o fiscal valia”. Passou várias noites transcrevendo cinco anos 
de um caixa, título por título, e mesmo assim, inventaram uma história 
contra ele, querendo prejudicá-lo, “quiseram me jogar na rua a todo 
custo por causa desses dois processos”, relembra. 

Na época, o seu próprio su-
pervisor foi alvo de uma denúncia 
sua que foi parar na Comissão 
Permanente de Inquérito Admi-
nistrativo - Copia - porque ele 
estava agindo de forma antiética, 
pois constantemente ia ao de-
partamento de Tributação fazer a 
defesa das duas firmas, pedindo 
que os processos fossem relata-
dos a favor delas. “Quando você 
faz o trabalho com a maior se-
riedade, com a intenção de zelar 
pelo patrimônio público, e vem 
alguém que tem a obrigação de 
te dar um respaldo e faz esse tipo 
de coisa, é muito triste” A força 

política na época era o que mais prejudicava o trabalho fiscal. Mas 
mesmo tendo encarado esses 
desafios ele fala sorrindo que “na 

verdade nunca tive problemas, e sim, inconvenientes, porque sempre tive 
o cuidado de trabalhar da melhor forma possível”. 

Após a estada em Jerônimo Monteiro, permaneceu quatro meses 
em Iúna (o que considerou uma punição pelo processo levantado 
em Jerônimo Monteiro), voltou e ficou mais dois ou três anos na 
Serra, e retornou para Cariacica, lugar em que ficou estabelecido a 
maior parte do tempo, e onde se aposentou, em dezembro do ano de 
1996, encerrando sua participação ativa na categoria como Agente 
de Tributos Estaduais II.

Atualmente é advogado da área tributária, direito de família, cível 
e trabalhista. No auge dos seus “sessenta e tantos anos”, Getúlio 
se mostra incansável nas suas jornadas de trabalho. Grandes feitos 
vieram desse senhor de origem humilde, e ainda podemos esperar 
outras grandes ações. Getúlio finaliza dizendo que embora tenha 
passado por momentos difíceis, guarda somente boas recordações 
do Fisco. “Graças a Deus, só fiz amigos!”

Getúlio recorda dos bons momentos em que esteve na ativa,
na família Fisco
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Caixa 167,06
Banestes Cta 1.703.701 162,10
Banestes Cta 1.702.554 32.006,35
Banestes Cta 6.193.023 64.073,88
Banestes Aplic. 60.571,33
Titulo Capitalização 12.131,87
Aplicação Coopfisco 101.980,00
TOTAL  271.092,59
  
RECEITA OPERACIONAL   
  
RECEITA EFETIVA   
Mensalidade Associados  1.628,81
Outras Receitas 605,00
Rendimentos de Aplicações Financeiras 591,25
TOTAL 2.�25,06
  
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS   
Imóveis 11.127,37 
TOTAL  11.127,37 
  
OBRIGAÇÕES SOCIAIS   
I.N.S.S. 5.410,43 
F.G.T.S. 2.082,02 
TOTAL 7.492,45 
  
OBRIGAÇÕES FISCAIS   
IRRF S/ Salários 4.109,47 
PIS S/Sálarios 154,46 
TOTAL  4.263,93 
  
DESPESAS C/PESSOAL   
Contribuição Sindical 0,00 
Despesa C/Estagiários 108,50 
Férias e Rescisões 1.743,18 
Salários 9.926,66 

Vale Transporte 624,60 
Vale Refeição 3.018,25 
TOTAL 15.421,19 
  
SERVIÇOS PRESTADOS TERCEIROS   
Serviços Prestados Assist. Contábil 793,00 
Serviços Prestados Assess. De Imprensa 375,00 
Serviços Prestados Depart. Juridico 1.050,00 
Serviços Prestados Assess. E Consultoria 11.413,00 
TOTAL  13.631,00 
  
DESPESAS ADMINSTRATIVAS   
Acesso a Internet 158,02 
Água e Saneamento 538,88 
Adiantamento a Funcionários  300,00 
Assinatura SKY 255,03 
Aluguel de Imóveis 330,00 
Combustível 1.610,70 
Condomínio 630,00 
Condução 181,73 
Contribuição Fenafisco 2.204,00 
Correios 5.660,00 
Despesas C/Estacionamento 339,00 
Despesa C/Floricultura 45,00 
Despesas C/Veículos 546,84 
Despesas Diversas 562,80 
Despesas C/Bar Sede Social 1.852,50 
Despesas C/Graficas 6.745,00 
Energia  2.640,60 
Instalações 2.501,82 
Impostos e Taxas Depart. Juridico 134,38 
Jornais e Revistas 1.820,90 
Limpeza / Conservação 600,00 
Material de Consumo 280,52 
Material de Escritório  349,60 
Material de Higiêne/Limpeza 1.164,72 

Manutenção de Máquinas e Equipamentos 2.195,37
Obra em Andamento 6.404,62
Plano de Saúde - Assist. Médica 992,30
Reembolso Despesas/Viagens 303,12
Repasse COOPFISCO 1.181,96
Refeições/Lanches 490,41
Seguros 93,46
Telefone 3.587,58
TOTAL  46.700,�6
  
DESPESAS FINANCEIRAS   
Despesas Bancárias 572,13 
TOTAL  572,13 

   
  
Caixa 271,62 
Banestes Cta 1.703.701 162,10 
Banestes Cta 1.702.554 9.601,14 
Banestes Cta 6.193.023 399,41 
Banestes Aplicação 50.162,58 
Titulo Capitalização 12.131,87 
Aplicação Coopfisco 101.980,00 
TOTAL  174.70�,72 
  
TOTAL 273.917,65

Caixa 40,00
Banestes Cta 1.703.701 162,10
Banestes Cta 1.702.554 20.563,46
Banestes Cta 6.193.023 766,48
Banestes Aplic. 64.993,35
Titulo Capitalização 12.131,87
Aplicação Coopfisco 101.980,00
TOTAL 200.637,26
  
RECEITA OPERACIONAL   
  
RECEITA EFETIVA   
Mensalidade Associados  2.709,67
Receita Efetiva 174.880,00
Rendimentos de Aplicações Financeiras 577,98
TOTAL  17�.167,65
 
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS   
Imóveis 10.930,50 
TOTAL 10.930,50 
  
OBRIGAÇÕES SOCIAIS   
I.N.S.S. 10.761,03 
F.G.T.S. 1.333,84 
TOTAL  12.094,�7 
  
OBRIGAÇÕES FISCAIS   
IRRF S/ Salários 3.422,89 
PIS S/Sálarios 327,35 
TOTAL  3.750,24 
  
DESPESAS C/PESSOAL   
13° Salário 5.377,51 
Contribuição Sindical 107,26 
Despesa C/Estagiários 350,00 
Férias e Rescisões 3.676,00 

Salários 12.644,72 
Vale Transporte 728,20 
Vale Refeição 3.042,00 
TOTAL 25.925,69 
  
SERVIÇOS PRESTADOS TERCEIROS   
Serviços Prestados Assist. Contábil 793,00 
Serviços Prestados Depart. Juridico 1.600,00 
Serviços Prestados Assess. E Consultoria 11.413,00 
TOTAL  13.�06,00 
  
DESPESAS ADMINSTRATIVAS   
Acesso a Internet 280,41 
Água e Saneamento 327,68 
Assinatura SKY 255,03 
Aluguel de Imóveis 1.280,48 
Aluguel de Veículos 658,40 
Combustível 2.533,57 
Condomínio 660,00 
Condução 648,72 
Contribuição Fenafisco 2.204,00 
Correios 371,45 
Cópias e Autenticações 63,35 
Despesas C/Estacionamento 340,00 
Despesa C/Floricultura 116,00 
Despesas C/Veículos 304,24 
Despesas Diversas 117,51 
Despesas C/Bar Sede Social 1.852,50 
Energia  2.670,20 
Instalações 785,47 
Impostos e Taxas Depart. Juridico 128,75 
Jornais e Revistas 3.840,00 
Limpeza / Conservação 2.342,53 
Material de Consumo 831,19 
Material de Escritório  1.243,87 
Material de Higiêne/Limpeza 368,34 

Manutenção de Máquinas e Equipamentos 622,87
Máquinas e Equipamentos 1.781,70
Multas / Juros 293,21
Obra em Andamento 5.949,00
Pedágio 75,00
Plano de Saúde - Assist. Médica 947,30
Reembolso Despesas/Viagens 1.796,21
Repasse COOPFISCO 60,00
Refeições/Lanches 562,95
Seguros 93,46
Telefone 4.124,38
TOTAL  40.529,77
  
DESPESAS FINANCEIRAS   
Despesas Bancárias 675,25 
TOTAL  675,25 
   
  
   
  
Caixa 167,06 
Banestes Cta 1.703.701 162,10 
Banestes Cta 1.702.554 32.006,35 
Banestes Cta 6.193.023 64.073,88 
Banestes Aplicação 60.571,33 
Titulo Capitalização 12.131,87 
Aplicação Coopfisco 101.980,00 
TOTAL 271.092,59 
  
TOTAL  37�.�04,91

Moacyr Edson de Angelo
Av. Adolpho Cassoli, 376 - Maruípe - Vitória-ES - CEP 29040-040

Contador CRC-ES 2832 - CPF 282.309.307-91

Balancete - Dezembro 2006

Vitória-ES, 31 de Dezembro de 2006

Saldo anterior

Moacyr Edson de Angelo
Av. Adolpho Cassoli, 376 - Maruípe - Vitória-ES - CEP 29040-040

Contador CRC-ES 2832 - CPF 282.309.307-91

Balancete - Janeiro 2007

Vitória-ES, 31 de Janeiro de 2007

Saldo anterior

Saldo Banco/Caixa

Saldo Banco/Caixa
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Jose de Arimateia Varejão Tavares, em 27/12/2006 • Epaminondas Bassani, em 29/01/2007 • Ottilia Neves Pimentel, em 14/11/2006 •

Eliphas de Azevedo Miranda (Cachoeiro), em 21/02/2007 • Balbina Paraguay Mello, em 26/02/07 • Maria da Penha Griffo Regio, pensionista

 falecida em 27/02/2007 • Ronaldo Belúcio do Amaral, em 08/03/07

A diretoria do Sindifiscal manifesta sua 
preocupação em relação ao Projeto 
de Lei nº 46/2007, em tramitação na 

Assembléia Legislativa, que introduz alterações 
na Lei nº  7.000/2001, que dispõe sobre o 
ICMS, atribuindo à Procuradoria Geral do Es-
tado a competência para inscrever em dívida 
ativa os créditos tributários. Atualmente, essa 
competência pertence à Secretaria de Estado 
da Fazenda.  

O controle da legalidade e a eficiência ad-
ministrativa dos auditores da Sefaz na inscrição 
dos créditos tributários sempre foi destaque, 
daí a inevitável indagação: Qual o verdadeiro 

O SINDIFISCAL ingressou com reque-
rimento administrativo perante a Secretaria 
de Estado de Gestão e Recursos Humanos, 
em prol de seus filiados que trabalham em 
regime de plantão, prestando seus serviços 
no horário compreendido entre as vinte e 
duas horas de um dia e às cinco horas do 
dia seguinte, com pedido de pagamento 
do adicional noturno, que assegura um 
acréscimo de vinte e cinco por cento em 
relação ao valor da hora normal, bem como 
que sejam as referidas horas noturnas com-
putadas como de cinqüenta e dois minutos 
e trinta segundos, tudo em conformidade 
com a Lei Complementar 46/94 e a Cons-
tituição Federal.  Estamos aguardando a 
resposta da Administração.

IN
O

U
T

A inscrição de duas chapas para as eleições do Sindifiscal: Fortalecimento da democracia em nossa casa. 

O contínuo crescimento da receita do Estado. O caixa está cada dia mais gordo.

A transferência da competência para inscrição em Dívida Ativa dos créditos tributários da Sefaz para a Procuradoria Geral do Estado 
(Projeto de Lei nº 46/2007). O conhecimento e a estrutura estão na Sefaz. 

A dificuldade das Gerências Regionais para confecção de escalas de serviço. MOTIVO: Falta de pessoal. EFEITO: Sobrecarga para os 
Auditores e Auxiliares Fazendários, gerando conflito com os Gerentes. 

Lastimável a violência em que estamos vivendo, principalmente na questão do menino brutalmente assassinado no Rio de Janeiro. 
BANDIDO BOM, É BANDIDO PRESO

A inércia do nosso ‘Congresso Nacional’ na votação de medidas que combatam de fato esta violência

O ínfimo reajuste de 3,5% oferecido pelo governo, sem prévia discussão com os servidores. Com a receita do Estado evoluindo em 
progressão geométrica, os salários ficam na progressão aritmética???

A ‘divisão’ da bancada federal. É bancada ruralista; é bancada empresarial, é bancada dos banqueiros, é bancada...... Onde está a 
bancada do  povo?

O processo de ascensão por antiguidade não iniciado pela Sefaz. Direito individual violado e legislação não cumprida.

Projeto de Lei nº 46/2007 
Inscrição da Dívida Ativa

Notícias do
Jurídico

motivo (se é que existe algum) para a pretendida 
mudança?

O verdadeiro problema está na cobrança 
da dívida ativa, que em dezembro/06, estava 
acumulada em R$ 3.520.596.789,96 que 
sempre foi atribuição da Procuradoria Geral 
do Estado. É do conhecimento da maioria dos 
auditores que vários processos de dívida ativa 
não puderam ser cobrados por decurso de pra-
zo. A solução não seria intensificar a cobrança 
da dívida? Essa receita ajudaria o Estado a 
implementar novos investimentos.

Esperamos que nossos deputados estadu-
ais analisem este projeto e votem pensando no 
desenvolvimento de nosso Estado.

É com grande pesar que informamos os falecimentos:

Os Auditores Fiscais em atividade por escala 
em postos fiscais e na fiscalização de mercadorias 
em trânsito, segundo estabelece o Parágrafo Único 
do artigo 21 da Lei Complementar 46/94, estão 
submetidos ao cumprimento de uma carga horária 
máxima de até 192 (cento e noventa e duas) horas 
mensalmente.

Sendo assim, recomendamos que os colegas 
Auditores fiquem atentos às escalas elaboradas por 
suas chefias, pois já foram noticiados casos em que 
se cumpriu carga horária superior à máxima legal, 
cabendo o pagamento de hora extra, devendo ser 
feito contato com o Departamento Jurídico do SINDI-
FISCAL para que ingresse com a medida cabível.Es
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ho Condições de trabalho
Associado, este espaço é 
seu. Participe! Entre em 

contato com o sindicato e 
denuncie qualquer irregu-
laridade em seu local de 

trabalho.


