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Teto Único

Os poderes
harmônicos entre si

para os três poderes
Executivo, Legislativo
e Judiciário

Valorização das carreiras
do quadro permanente
Fortalecimento das
Instituições Públicas

A

Emenda Constitucional nº 19 de 1998 restabeleceu o Teto Único Nacional sem prejuízo
das discussões políticas no âmbito dos
Estados para que fosse concretizada em cada
unidade federada. A revogação desse dispositivo
introduzida pela EC 41/2003 (PEC da Previdência),
depois de muita luta no Congresso, felizmente não
prosperou. A Emenda Constitucional nº 47 /2005
(PEC Paralela da Previdência) introduziu o § 12, no
artigo 37 da Constituição Federal, corrigindo essa distorção,
autorizando aos Estados fixarem por meio de emendas, nas suas
respectivas Constituições Estaduais, como limite único o subsídio
mensal dos Desembargadores do Tribunal de Justiça.
Ao Estado do Espírito Santo cabe apenas a adequação do
inciso XII do artigo 32 da Constituição Estadual às disposições
da Constituição Federal em matéria de limite remuneratório, com
a nova redação dada pela Emenda Constitucional nº 47/2005, fixando como limite único o subsídio mensal dos Desembargadores
do Tribunal de Justiça.
PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL N°_____/2008
Art. 1º. Os dispositivos abaixo da Constituição do Estado do
Espírito Santo, passam a vigorar com as seguintes redações:

I Encontro de Aposentados
e Pensionistas
Arrecadação de ICMS
Fevereiro

522.829.715,00

Março

511.086.558,00

Abril

531.858.862,41

Uma bandeira do
Fisco Capixaba.
“Art. 32. (...)
(...)
XII - a remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos,
funções e empregos públicos da administração direta, autárquica
e fundacional, dos membros do Executivo, Legislativo e Judiciário,
dos detentores de mandato eletivo e dos demais agentes políticos
e os proventos, pensões ou outra espécie remuneratória, percebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais
ou de qualquer outra natureza, não poderão exceder o subsídio
mensal, em espécie, dos Desembargadores do Tribunal de Justiça,
limitado a noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do
subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal
Federal.”

O Sindifiscal realizará o I Encontro de Aposentados e Pensionistas, na sede social de Vila Velha no
dia 12 de julho. Veja mais na página 2.
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O limite único para os servidores
é uma questão de justiça

rocuradores, Defensores Públicos e Ministério
Público são órgãos independentes, porém vinculados ao Poder Executivo Estadual, e têm como
limite único o subsídio dos desembargadores, conforme
Emenda Constitucional n° 41/2003.
Porque esta discriminação com as demais carreiras
de servidores públicos do executivo?
A Emenda Constitucional 47/2005 facultou o estabelecimento de limite único, conforme disposto em seu art.
1° que alterou o art. 37 § 12 da Constituição Federal, com
a seguinte redação:
§12. Para fins do disposto no inciso XI
do caput deste artigo, fica facultado, em seu
âmbito, mediante emenda às respectivas
Constituições e Lei Orgânica, como limite
único, o subsídio mensal dos Desembargadores do respectivo Tribunal de Justiça
Federal, não se aplicando o disposto neste
parágrafo aos subsídios dos Deputados
Estaduais e Distritais e dos Vereadores.

Carteira de Associado

Expediente

Quem ainda não providenciou a nova carteira de
associado, não perca tempo! Basta encaminhar uma
foto 3x4 ao Sindifiscal, aos cuidados da funcionária
Catiane, que você receberá em casa a nova carteira.
Importante também é a atualização do cadastro. O
associado pode atualizar seus dados através de nosso
site www.sindifiscal-es.org.br ou pelo telefone (27)
3200-2585.
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Sendo assim, o poder executivo ou até mesmo o
poder legislativo têm competência constitucional para
fixar o limite remuneratório único com base no subsídio
dos Desembargadores por meio de Emenda Constitucional Estadual que não implicaria em aumento de despesas
para tal fim. O Governador de Minas Gerais, Aécio Neves,
como exemplo, já corrigiu a distorção e adotou o Teto
Único, aliás, como em vários estados da federação.
Isto posto, estamos aguardando do Exmo. Sr.
Governador, a resposta ao ofício conjunto Sindifiscal,
Clube dos Oficiais da Polícia Militar e Sindelpo, representantes legítimos das categorias mais prejudicadas pela
atual política salarial praticada pelo Governo do Estado,
enviado no mês de dezembro de 2007, solicitando o
fim desta discriminação e a derrubada do muro que
hoje limita, inclusive com redução inconstitucional, os
nossos salários.

I Encontro de Aposentados
e Pensionistas
O Sindifiscal realizará o I
Encontro de Aposentados e Pensionistas, na sede social de Vila
Velha no dia 12 de julho. O Encontro tem o objetivo de promover a
confraternização e tratar de temas
de interesse dos aposentados e
pensionistas. Estarão presentes a
diretoria do Sindifiscal, o presidente
da Fenafisco, Rogério Macanhão, a
Diretora de Aposentados e Pensionistas da Fenafisco, Maria Cristina,
a Diretora de Política e Ações

Diretor Presidente
Júlio César Camilo Muniz
Vice-Presidente - Délio Cassiano Borges Castelo
Rua General Osório, 83 - salas 407 a 410
Centro - Vitória - ES - Cep 29028-900
Tel.: (27) 3200-2585
e-mail - fisco@sindifiscal-es.org.br
http://www.sindifiscal-es.org.br
CNPJ: 272394410001/05

Editorial

Editorial

Subsede
Cachoeiro - Praça Jerônimo
Monteiro, 21 - sala 101 - Centro
Tel.: (28) 3521-7630/7629
e-mail - sindifiscal-cachu@veloxmail.com.br

“O conteúdo das matérias publicadas neste informativo são de inteira responsabilidade da diretoria do Sindifiscal e
os artigos assinados, responsabilidade dos seus autores.”

Sociais da Fenafisco, Marinês
Cortelline entre outros. As 9 horas,
teremos o café da manhã e logo
após haverá a abertura oficial do
encontro com o início dos trabalhos. O final da tarde, será reservado para homenagens, sorteio de
brindes, entrega de certificados e
um Coffee Break ao som dançante
do Grupo de Seresta do colega
Delson Castello.
Esperamos que todos participem e aproveitem!

Jornalistas
Adriana Nobre
Reg. MTb. 01718 JP-ES
Paula Zanoni
Reg. MTb 02061 JP-ES
Editoração Eletrônica
Oficina de Letras Comunicação
3222-6955 / 3323-6004
Impressão
Artgraf - 3223-6588
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Fisco em Ação
Reuniões Regionais
O Sindifiscal realizou reuniões regionais
nas Gerências de Cachoeiro, Linhares, Colatina,
Metropolitana e no prédio da Sefaz com objetivo
de apresentar a pauta de reivindicações aprovada
na Assembléia Ordinária da categoria, realizada
em 19 de março, e prestar esclarecimentos sobre assuntos como o subsídio e o teto salarial.
A diretoria apresentou a tabela de subsídios com

a proposta de reajuste aprovada pela categoria
e prestou esclarecimentos sobre a mobilização
nacional da Fenafisco pelo Teto Único. Os filiados
marcaram presença e participaram ativamente das
discussões. Vários questionamentos foram levantados e a diretoria além de prestar esclarecimentos
também apresentou as futuras ações do sindicato
com relação às reivindicações da categoria.

Reunião com a
Secretaria da Fazenda e o
Subsecretário de Receita

A maioria dos filiados apoiaram a pauta
de reivindicações e reafirmaram que este é o
momento de unir forças. A categoria pede urgência no encaminhamento junto a Secretária
da Fazenda e ao Subsecretário de Receita. É
inadmissível o Estado do Espírito Santo bater
recordes de arrecadação e ser um dos últimos
no ranking salarial.

No dia 09 de maio, a diretoria do Sindifiscal apresentou oficialmente
a Pauta de Reivindicações do Grupo TAF a Secretária da Fazenda Cristiane
Mendonça e ao Subsecretário de Receita Bruno Pessanha Negris.
Segundo o presidente Júlio César Camilo Muniz, houve receptividade
da chefe da pasta e pleno apoio do Subsecretário. Foi apresentada a Pauta
de Reivindicações aprovada em Assembléia Ordinária, ocorrida no dia
19 de março, e reafirmada nas Reuniões Regionais.

Pauta de Reivindicações:

1.Remuneração: subsídio compatível com a relevância do
cargo e atribuições (nova tabela) elevando a posição do Espírito
Santo no ranking nacional;
2. Condições de trabalho: ambientes físicos adequados e
cursos específicos;
3. Realização de Concurso Público, com complementação
do quadro e conseqüente promoção funcional, para aqueles que
assim a desejarem e que já possuem o direito legal assegurado
(LC’s 16 e 29);
4. Manutenção da escala 48x144 nos Postos Fiscais de
fronteiras (segurança, economia e racionalidade), inclusive com
o número sustentável de servidores por escala.
Em relação ao item 1, a Secretária reconhece que o salário do Governador está baixo e os
prejuízos que isso tem causado aos servidores do
Grupo TAF, inclusive aos colegas comissionados.
Pediu ao Subsecretário que solicitasse um parecer
da Procuradoria. Afirmou que precisa estudar
mais sobre essa questão de vinculação do teto
ao subsídio do desembargador, pois ainda não se
convenceu disso. Promete ajudar junto ao Governo
e a SEGER na elevação do salário inicial, conforme
tabela aprovada em Assembléia Geral.

No tocante aos itens 2 e 3 da pauta, a Secretária entende como necessidades urgentes. Afirma
que o concurso acontecerá em breve para 60 vagas, e que quer melhorar os ambientes de trabalho
e criar a Escola Fazendária. Para implementar a
Escola, convidou Paulo Campilongo, Auditor Fiscal
de São Paulo, com experiência na FAZESP (Escola
Fazendária dos Auditores Estaduais de São Paulo),
para ser o Subsecretário da Administração.
Quanto a promoção funcional o Subsecretário de Receita informou que ocorrerá

logo após o concurso público e acrescenta
que o item 4 da pauta já está superado e que
será mantida a escala de 48x144. Mesmo
assim, o Presidente Júlio reafirmou que seria
um retrocesso mudar a escala para 24x72,
como desejavam o ex-Secretário Teófilo e exSubsecretário Menegatti.
Na reunião que durou aproximadamente
uma hora foram discutidos além dos temas
da pauta outros assuntos de relevância para a
categoria.

Sindifiscal entrega a Nota Técnica do Teto Único
a Secretária da Fazenda
No dia 21 de maio, após conceder entrevista ao jornal Ação Fiscal,
a Secretária da Fazenda Cristiane Mendonça recebeu da diretoria do
Sindifiscal, Nota Técnica com o objetivo de evidenciar a necessidade de
unificação dos tetos remuneratórios dos poderes no Estado do Espírito
Santo. O documento faz um breve relato da situação atual e mostra como
a remuneração máxima do Poder Executivo é tratada nas outras unidades
federadas. Ao final, apresenta uma proposta de emenda à Constituição
Estadual (Veja na capa).
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Como contribuição foi entregue a Secretária o programa do curso
de Pós Graduação em Administração Tributária elaborado pela Fenafisco, com ênfase especial em Contabilidade e legislação correlata, com
o objetivo de melhor preparar os servidores ligados à Fiscalização de
Tributos.
Ao Subsecretário de Receita Bruno Pessanha Negris foi encaminhada
uma cópia da Nota Técnica e do programa do curso de Pós Graduação
em Administração Tributária.
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Notícias da Fenafisco
Mobilização em Brasília: Sindifiscal e Fenafisco
atuam no Congresso
De 12 a 15 de maio, o Auditor Fiscal e Diretor da Fenafisco e Sindifiscal, Getúlio Ramos
Pimentel esteve presente em Brasília com outros diretores para mobilização em prol dos
projetos de interesse do fisco. Abaixo, os comentários feitos por ele sobre os principais
pontos da mobilização.

Reforma Tributária
A Fenafisco, representando todos os
sindicatos de Auditores Fiscais da Receita
Estadual do Brasil, apresentou diversas Propostas de Emenda a Constituição (PEC’s) e
um projeto de Substitutivo Global da Reforma
Tributária, por discordar do modelo proposto
pela PEC n° 233/08 do Governo Federal.
Os Deputados Federais Chico Lopes, do
PCdoB/CE e João Dado, do PDT/SP, acolheram e protocolaram as emendas propostas
pela Fenafisco. O Substitutivo Global da
Federação, acolhido pelo Deputado Federal e
Membro da Comissão Especial da Reforma

Tributária, Lelo Coimbra do PMDB-ES, que
assumiu compromisso com a diretoria da
Fenafisco, presente em seu gabinete, de
apresentar a proposta na Comissão, tendo
reafirmado tal propósito em entrevista cedida ao Sindifiscal durante almoço-palestra
ocorrido no Cerimonial Itamaraty, em Vitória,
ES, com a presença do Relator da PEC da
Reforma Tributária Sandro Mabel. Todavia, na
data limite para apresentação de emendas o
deputado Lelo não protocolou o Substitutivo
Global, de acordo com a equipe de acompanhamento da Fenafisco.

Apresentação da Proposta da
Fenafisco no Congresso
Foi importantíssima a participação da Fenafisco, apresentando sua proposta alternativa
de Reforma Tributária para o país, com a
respectiva quantificação de perdas e ganhos dos entes federados. A apresentação
ocorrreu na Câmara Federal, em Audiência
Pública no auditório Nereu Ramos no dia 15
de maio. No dia 3 de junho houve uma nova
apresentação da proposta.

PEC 555/06
A Fenafisco, junto ao Senador
Paulo Paim, do PT/RS, participou
da mobilização pelo direito dos
aposentados no dia 14 de maio no
Salão Nobre da Câmara Federal,
juntamente com todas as lideranças sindicais do país.

Fenafisco no Senado Federal
A Fenafisco foi recebida
às 19 horas, do dia 14 de
maio, pelo Senador Garibaldi
Alves, Presidente do Senado Federal, para tratar dos
projetos de interesse dos
36 mil Auditores Estaduais
representados pela entidade,
dentre eles, o Projeto do Porte
de Armas (PL 6112/05 e PLC
030/07), a PLS do Risco de
Vida (PLS 68/03), o projeto
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do Teto Remuneratório (PEC
89/07), a PEC dos Precatórios (PEC 12/06) e a Reforma
Tributária (PEC 233/08).
O Senador, que recebeu
muito bem a Fenafisco, telefonou de imediato para os
senadores Romeu Tuma e
César Borges (PLC 030/07)
e demais senadores envolvidos solicitando apoio. E por
último, ligou também para o

Senador Francisco Dornelles,
relator da Reforma Tributária
no Senado Federal, que atendeu a diretoria da entidade
após as 20 horas do mesmo
dia, em seu gabinete, e se colocou a disposição para receber sugestões, confirmando a
importância da apresentação
pela Fenafisco das PEC’s na
Câmara, para depois serem
analisadas pelo Senado.
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Notícias da Fenafisco
Fenafisco colhendo assinaturas
A Fenafisco esteve em plantão permanente
e colheu as assinaturas necessárias para a
apresentação de seis emendas no Câmara
Federal, cinco pelo deputado Chico Lopez,
do PCdoB/CE, e uma pelo deputado Paulo
Rubem Santiago, do PDT/PE. Foram colhidas
entre 190 a 210 assinaturas por emenda.
Todas as emendas do Chico Lopes foram
apresentadas na quinta-feira (5), e a do Paulo
Rubem na quarta- feira (4).

Bahia
O Secretario de Estado da Fazenda da
Bahia, Carlos Martins Marques de Santana, participou dos debates propondo
o acréscimo ao Fundo de Equalização
para repor os Estados, dos 13% referente
desoneração das exportações, garantidos
pela Lei Complementar Federal 87/1996
– Lei Kandir.

Minas Gerais
O Secretário de Estado da Fazenda de Minas
Gerais, Simão Cirineu Dias, participou dos
debates, tendo reclamado já da retirada de
três bilhões da CIDE, e que a PEC 233/08,
não prevê as perdas de 13% do ICMS das
exportações desoneradas – Lei Kandir, e
que hoje já existe cerca de 50% de falta de
repasse da União para os Estados, além
da perda de receita na desoneração dos
bens de uso e consumo, ativo fixo, e bens
de capital, portanto os Estados precisam
de uma segurança constitucional, fazendo
constar no texto o percentual de participação
dos Estados no Fundo de Equalização de
Receitas, e no Fundo de Desenvolvimento
Regional, referente às suas perdas, além da
data para o ressarcimento aos Estados, que
tem ser clara.

Deputado e fiscal em destaque
O Deputado Federal e Auditor Fiscal de São
Paulo, João Dado foi eleito pelos deputados,
presidente da Subcomissão de Reforma
Tributária da Câmara Federal.
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Secretários de Estado
da Fazenda presentes
Destacou-se a presença dos Secretários de
Estado da Fazenda na Comissão Especial
de Reforma Tributária, na terça-feira, 13,
que participaram de um debate sobre a
PEC 233/08 e as propostas dos Estados e
do Confaz. Os Secretários de Fazenda da
Bahia, Ceará, São Paulo, Rio de Janeiro, Rio
Grande do Sul e Minas Gerais apresentaram
propostas de Reforma Tributárias, com
considerações diversas para a melhoria do
texto constitucional.

São Paulo
O Secretário de Estado da Fazenda de São
Paulo, Mauro Ricardo Machado Costa, começou os debates mostrando o conflito da
base tributária do IVA Federal com a base do
ICMS e ISS, pois o mesmo incide sobre bens,
mercadorias e serviços, e São Paulo propõe
um limitador para evitar conflitos de saturação e alíquotas, que inviabilizem os Estados
e Municípios. O Estado de São Paulo mostra
preocupações na concessão de benefícios
fiscais e créditos do ICMS por parte da PEC
233/08 e Tratados Internacionais, e interferindo na arrecadação dos Estados e Municípios. O Estado sugere ainda a tributação
sobre mercadorias e serviços contratados,
via internet. O Secretário solicita a tributação
sobre as transferências de mercadorias e
ativo fixo, entre os entes federados.

Espírito Santo presente
Durante os debates da Comissão
Especial de Reforma Tributária, foi
destacada a participação do Deputado
Federal Lelo Coimbra, membro da
Comissão, e da nova Secretária de
Estado da Fazenda, Cristiane Mendonça, pelo presidente da Comissão,
Antônio Palocci.

Lei de Greve
Questionada sobre o projeto de Lei de
Greve, a Deputada Federal Rita Camata
(PMDB-ES), informou que está trabalhando o tema e que a Fenafisco será convidada a opinar e enriquecer os debates.
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Notícias do Jurídico
PAINEL JURÍDICO – AÇÕES E DEMANDAS
COLETIVAS DO SINDIFISCAL:
1) AÇÃO DO DESCONTO PREVIDENCIÁRIO
PROCESSO Nº 024020102380
- Ação ordinária em que se requer a devolução dos valores descontados indevidamente dos aposentados, a título de contribuição previdenciária no período compreendido entre as Emendas Constitucionais 20/98
e 41/03. O processo, que atualmente se encontra em fase de execução,
já tendo sido apresentados pelo sindicato os valores devidos a cada
um dos interessados (já incluída correção monetária e juros de mora),
aguarda o cumprimento de mandado de citação do IPAJM, para que
se manifeste sobre os cálculos elaborados.

2) AÇÕES DE TRIMESTRALIDADE COM PRECATÓRIOS
JÁ FORMADOS
- O Estado do Espírito Santo vem propondo uma ação, denominada
de declaratória de nulidade de ato jurídico, com o propósito de desconstituir os acórdãos do Tribunal de Justiça que deram origem aos precatórios
judiciais referentes às perdas inflacionárias do Governo Max Mauro, em
decorrência do descumprimento da chamada “Lei de Trimestralidade”.
Diante disso, o SINDIFISCAL irá patrocinar as defesas de todos
os associados que assim desejarem, nas referidas ações, inclusive
aqueles precatórios oriundos de ações patrocinadas por advogados
particulares.
Já foram apresentadas as defesas nas ações de nºs 100080002726
(que objetiva a nulidade do Precatório nº 200970000077, em que são
partes Aldair Mariano da Cunha e Outros), e 100080001579 (que objetiva
a nulidade do Precatório nº 200970000069, em que são partes Acileu
Almeida e Outros).
Conforme noticiado por outros sindicatos de servidores públicos, o
Governo do Estado vem adotando a mesma providencia em relação aos
precatórios judiciais de trimestralidade de seus associados.

3) REQUERIMENTO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
- O SINDIFISCAL dirigiu ofício ao Sr. Secretário de Estado de Gestão e Recursos Humanos (OF.SINDIFISCAL Nº 006/2008), pleiteando
o pagamento do auxílio-alimentação a todos os Auditores Fiscais da
Receita Estadual e Auxiliares Fazendários que recebem a remuneração
na modalidade de subsídio.
Em resposta, o Governo Estadual encaminhou o OF/Nº 284/SEGER/
SUBRH, datado do dia 19/05/2008, aduzindo que “...não assiste razão
a pretensão autoral por afronta ao §1º do artigo 3º da Constituição
Federal que veda aos servidores públicos que recebem vencimentos na
modalidade de subsídio em parcela única, qualquer tipo de gratificação,
adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie
remuneratória, sendo este o entendimento que se extrai também da
legislação que implementou a remuneração por subsídio aos Auditores
da Receita Estadual e Auxiliares Fazendários (artigos 2º e 3º das Leis
Complementares 352 e 353), respectivamente.”
Porém, se esquece a Administração Pública Estadual que a verba pleiteada não tem caráter remuneratório, daí porque não objetiva
promover a retribuição por um serviço prestado, mas sim recompor
os gastos do servidor com sua alimentação, haja vista que em razão
do desempenho das atribuições do cargo, acaba tendo que fazer suas
refeições fora de casa, com pagamento que almeja, portanto, INDENIZAR
o servidor pelo gasto extra.
Segundo informação colhida, um servidor estadual já ingressou com
ação perante o TJ, tendo a decisão sido contrária ao seu pleito, à unanimidade de votos, estando o processo atualmente em grau de recurso.
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Estamos no aguardo da reforma da decisão pelo STJ, cujo precedente, se espera, possa servir de fundamento para uma mudança de posição
por parte da Administração Estadual, caso contrário, ingressaremos
imediatamente com ação judicial.

4) AÇÃO DA GREVE DE 2005
PROCESSO Nº 024050144732
- Ação proposta pelo Estado do Espírito Santo, questionando a
legalidade da greve da categoria realizada em 2005.
Após derrota perante o judiciário local, o SINDIFISCAL ingressou
com recurso especial, dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, objetivando
que este determinasse ao Tribunal local que decidisse a questão com
base em alguns pontos não enfrentados, almejando a interposição de
recurso posterior, onde pudesse voltar a discutir todo o mérito da questão. Porém, o STJ, em decisão recente, manteve a decisão do Tribunal
de Justiça, sob o argumento que todas as questões foram devidamente
decididas, e que não cabe ao julgador obrigado a analisar toda a legislação pertinente, pontos e teses suscitadas pelas partes, bastando que
a decisão esteja fundamentada.
Em síntese, como o STJ entendeu que não houve ofensa a qualquer
dispositivo de lei federal, decidiu negar seguimento ao recurso interposto.
De fato, a questão envolveu apenas a interpretação de lei local (Lei
de Greve dos Servidores Públicos do Estado do Espírito Santo – Lei nº
7.311/2002), e o preenchimento dos requisitos para o exercício do direito
de greve, que o Tribunal local entendeu não terem eles sido totalmente
preenchidos (inobservância do prazo para o esgotamento da tentativa de
negociação e ainda a ausência de quantitativo mínimo de servidores em
atividade, pois no entender do Judiciário o fisco consiste em atividade
pública essencial).
A propósito, em decisão recente o STF entendeu que na ausência
de lei de greve para os servidores públicos, os mesmos podem se valer
da lei geral de greve (para os trabalhadores da iniciativa privada), porém,
também ficou decidido que todo o serviço público é atividade essencial,
devendo manter o funcionamento mínimo necessário.

5) AÇÃO SINDIFISCAL X VIVO
PROCESSO Nº 024070123880
- Ação ordinária proposta em face da empresa de telefonia VIVO S/A,
para obter documentos que comprovem a origem de alguns débitos que
vêm sendo atribuídos diretamente ao sindicato, contendo a relação dos
usuários devedores e das contas não pagas, e também que as faturas
voltem a ser emitidas em nome dos usuários, para que assim possa
restabelecer a plena vigência do contrato firmado com aquela empresa,
podendo os associados voltarem a usufruir de todos os benefícios,
inclusive descontos em aparelhos e valores diferenciados de tarifas.
A vivo foi citada para apresentar defesa, porém, sua petição foi protocolada fora do prazo, por isso o processo será encaminhado ao Juiz a
fim de proferir sentença, com aplicação dos efeitos da revelia, em que são
presumidos como verdadeiros os fatos apresentados pelo SINDIFISCAL.

6) PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE PUNIR DO ESTADO
- O Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por ocasião do
julgamento de ação de mandado de segurança envolvendo servidor do
fisco estadual, decidiu que a Administração Estadual, quanto ao direito de
punir seus servidores, dispõe de prazo prescricional que se interrompe
uma única vez, seja em virtude de instauração de sindicância ou de
processo administrativo disciplinar.
Esta tese já há muito tempo vinha sendo defendida pelo Departamento Jurídico do SINDIFISCAL nos processos administrativos que
tramitavam em desfavor de nossos associados perante a Corregedoria
Fazendária.
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De acordo com o TJ, “na hipótese de se ter instaurado validamente o
processo ainda no curso do prazo prescricional, esta instauração interrompe a contagem, desprezando-se todo o tempo que já havia transcorrido,
nos termos do § 2º do art. 160, da Lei Complementar nº 46/94”, “todavia,
no caso de ocorrerem prorrogações ou designação de novas comissões,
bem como instauração de processo administrativo em decorrência de
sindicância, a administração não mais é beneficiada com nova contagem
do prazo, pois a interrupção somente se dá uma única vez.”
Ainda sobre processo administrativo disciplinar, o Supremo Tribunal
Federal, aprovou sua 5ª Súmula Vinculante, a qual estabelece que “A falta
de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não
ofende a Constituição”. Com isso, deixa de ser obrigatória defesa elaborada
por advogado em processo disciplinar, isto, obviamente, caso seja facultado
o direito ao servidor, e este opte por elaborar sua própria defesa.

7) AÇÃO DOS JUROS E ENCARGOS DO CRÉDITO
ROTATIVO - PROCESSO Nº024000039057
- Ação judicial em que se requer que os juros e encargos do crédito
rotativo suportados pelos servidores públicos estaduais, que acabavam
tomando empréstimo bancário a fim de perceberem a sua remuneração
mensal, seja assumida por quem lhe deu causa, no caso o Estado do Espírito Santo, continua tramitando perante o Poder Judiciário local, sendo que
recentemente o BANESTES foi oficiado para apresentar todos os contratos
de empréstimos firmados pelos servidores filiados ao SINDIFISCAL.

- Mandado de Segurança impetrado pelo SINDIFISCAL, objetivando
assegurar à categoria fiscal o direito à ascensão funcional, face a existência de vagas e o transcurso do tempo necessário (doze meses).
Neste processo, mais uma vez o Tribunal de Justiça se posicionou
contra os servidores, desta vez não mais entendendo ser necessário
ato do Secretario de Estado da Fazenda divulgando o número de vagas
existentes para cada nível, mais sim que o processo de ascensão é ato
discricionário, e que independe de prazo.
No entender do TJ o Estado não está obrigado a observar o prazo de
12 (doze) meses para a realização da ascensão, já que este prazo está previsto no Decreto nº 3.337-N, e não na Lei Complementar nº 16/92. Assim,
concluiu o Tribunal que o decreto, neste particular, é ilegal, pois foi além do
que lhe permitia a lei que pretendia regulamentar. Segundo as palavras da
Desembargadora Relatora do processo, “...não cabe ao regulamento inovar
na ordem jurídica, incluindo no sistema positivo qualquer regra geradora
de direitos e deveres novos. Isso porque compete à lei (e somente a ela)
indicar as condições de aquisição ou restrição de direito”.
O Departamento Jurídico do SINDIFISCAL ingressará com recurso
ordinário, dirigido ao STJ, buscando a reforma da r. decisão, já que a
mesma não reflete o melhor entendimento sobre a questão, pois foi o
próprio Chefe do Poder Executivo que editou o decreto, a fim de disciplinar aquelas particularidades nas quais a lei não adentrou, as quais são
resolvidas justamente nos regulamentos.
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1)	OFÍCIO SINDIFISCAL Nº 013/2008 – COBRANÇA
INDEVIDA DO IPAJM NOS VALORES DAS PENSÕES
- Ofício encaminhado ao Sr. Rômulo Augusto Penina, Diretor
Presidente do IPAJM, questionando o entendimento que passaram a
adotar, no sentido de efetuar o desconto nos valores dos benefícios
de pensão por morte, dos valores não recolhidos a título de desconto
previdenciário dos servidores inativos, no período compreendido entre
a data da publicação da Emenda Constitucional nº 41/2003, até o mês
de julho/2004, ou seja, passados noventa dias desde a publicação da
Lei Complementar Estadual nº 282/2004, que passou a estabelecer
alíquota de contribuição dos servidores aposentados, de acordo com
os parâmetros constitucionais (alíquota de 11%).
Após análise, o IPAJM entendeu que estava agindo de maneira
ilegal, tendo deferido o pedido formulado, conforme informação constante do OF.nº 767/IPAJM/GPE, por intermédio do qual adverte que “...
farão jus a restituição dos valores descontados dos proventos a título
de contribuição previdenciária, do período de janeiro a julho de 2004,
aos aposentados e pensionistas, desde que os mesmos, possuam ação
judicial em face do IPAJM, na qual obteve êxito em seu pleito, e que o
pedido consista na abstenção de contribuição previdenciária, instituída
pela Lei Complementar nº 109/1997”.

2)	OFÍCIO SINDIFISCAL Nº 0017/2008 – TAXA DE
JUROS DO BANESTES PARA APOSENTADOS

8) AÇÃO DE ASCENSÃO
PROCESSO Nº 100000016087

Encontro Jurídico
da Fenafisco no
Espírito Santo

OUTRAS AÇÕES

- Ofício encaminhado ao BANESTES pedindo que fosse estendida aos
aposentados do fisco estadual, a mesma taxa de juros que vinha sendo
praticada em relação ao servidores ativos (de percentual mais baixo), o que
foi atendido, mediante decisão do conselho diretivo do banco, conforme informação repassada pelo Sr. Gerente de Crédito, e que já vem sendo observado,
conforme informações prestadas por alguns de nossos associados.
O banco considerou a argumentação do SINDIFISCAL, de que o tratamento desigual não se justifica, considerando que tanto para ativos quanto
para inativos, o risco do negócio é praticamente zero, isto em razão do vínculo
efetivo com o Estado do Espírito Santo e o recebimento de sua remuneração
em conta vinculada diretamente perante aquela instituição bancária.

3)	OFÍCIO SINDIFISCAL Nº 027/2008 – NAC’S
- Ofício encaminhado à Srª Secretaria de Estado da Fazenda, noticiando que embora tenham sido tomadas algumas medidas pela SEFAZ,
a fim de corrigir a atuação dos NAC’s, que haviam se desvirtuado de sua
finalidade, dois municípios do norte do Estado continuam a agir no exercício irregular da fiscalização de tributos estaduais, pois vêm mantendo
em seus veículos a inscrição “Convênio SEFAZ” e placas de sinalização
indicativas de “Posto Fiscal – Parada Obrigatória” e “Convênio SEFAZ”.
Os processos e requerimentos individuais, deixam de ser informados, por serem inúmeras as demandas, devendo os andamentos serem
obtidos perante o Departamento Jurídico do sindicato.

Está confirmada a realização do Encontro Jurídico da Fenafisco com a presença de
assessores e diretores jurídicos dos sindicatos do Fisco de todo território nacional. O evento
faz parte das comemorações ao Dia do Fiscal Fazendário e será realizado na Semana do
Auditor Fiscal de 22 a 26 de setembro.
Além do Encontro, a Fenafisco também realizará neste período as reuniões ordinária
e extraordinária do Conselho Deliberativo.
Fique atento para a programação e participe!
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Entrevista com Cristiane Mendonça – Secretária de Estado da Fazenda

Na entrevista concedida ao jornal Ação Fiscal
em 21 de maio, a Secretária da Fazenda
Cristiane Mendonça explicou como pretende
conduzir a pauta de reivindicações da
categoria e expôs sua opinião sobre o
Teto Único vinculado ao subsídio do
Desembargador. Confira abaixo!

Ação Fiscal - De que forma a senhora pretende conduzir a elevação do piso
salarial do Auditor Fiscal do Espírito Santo
para torná-lo mais competitivo e evitar a
evasão do quadro como ocorreu no último
concurso de 2002, que dos 80 nomeados
só permaneceram 49 auditores?
Cristiane Mendonça - Não me
parece que a evasão de concursados se
deva apenas à remuneração. Acredito que a
questão do salário inicial é um dos aspectos
importantes considerados por aqueles que
passam num concurso público quando
analisam a possibilidade de se estabelecer
no Espírito Santo, mas não o único. Verifico
isso também em outros concursos que o
Estado tem realizado. A meu ver, este é
também um fator que envolve a dinâmica
do concurso público. No atual Governo, os
processos seletivos têm sido realizados por
instituições de fora do Espírito Santo, como
a Universidade de Brasília (UnB) e a Fundação Getúlio Vargas, e atraem a participação
de pessoas de diversos Estados. Quando
esses profissionais que estão se preparando para as seleções continuamente têm
a oportunidade de fazer um concurso na
sua terra de origem, existe a tendência do
retorno dessas pessoas para suas respectivas regiões, ainda que o salário seja igual
ou às vezes até mesmo inferior. A questão
remuneratória é importante também, claro.
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Eu já pedi para fazermos um estudo em que
será avaliado de que maneira é possível
melhorar o ingresso na carreira, o que pode
ser feito para tornar o cargo de auditor mais
atrativo ainda e estimular, assim, a permanência das pessoas que fazem concurso
aqui no Estado.
AF - Esse estudo vai proporcionar a
melhoria do salário inicial já neste próximo concurso?
CM - Vamos analisar a viabilidade de
fazer essa adequação salarial antes do concurso. A prioridade nº 1 é realizar a seleção,
pois precisamos de mais auditores. Vamos
tentar compatibilizar essas duas ações,
mas uma pode caminhar paralelamente
à outra.
AF - Alterando o piso salarial será
necessário rever o limite remuneratório,
hoje do Governador. Alguns estados já
aprovaram o Teto Único para os servidores do Poder Executivo vinculado ao
subsídio do Desembargador. Qual a sua
posição em relação a isso?
CM - Este é um pleito dos auditores
fiscais em nível nacional. Considero um
pouco complicado começar a estabelecer
exceções ao teto salarial do Executivo, uma
vez que os auditores integram a estrutura
deste Poder. Não consigo visualizar como

ficaria um teto fora do Executivo para a
categoria. Por que não o mesmo tratamento
para os professores, ou para os médicos,
que são também categorias tão importantes
e que prestam serviços à sociedade? Na
minha avaliação, a carreira dos auditores
é extremamente importante, essencial para
a estrutura do Estado, para o desenvolvimento do Espírito Santo. Toda a população
reconhece o trabalho relevante que a equipe
da Secretaria da Fazenda vem realizando.
Mas fico temerosa quanto à repercussão
deste precedente. Pode ser que se debata
a possibilidade de se estabelecer um teto
apenas para o Executivo, o Legislativo e o
Judiciário.
AF - Mas a reivindicação do Fisco é
o Teto Único para os servidores públicos
estaduais...
CM - Parece-me que haveria coerência se nós pensássemos num único
teto para todo o Estado, em que fossem
englobados o Executivo, o Legislativo e o
Judiciário. Mas é preciso que esta hipótese
seja dimensionada financeiramente, o que
transcende a decisão da Secretaria da
Fazenda e do Estado.
AF - Mas a Emenda Constitucional
47 (a PEC Paralela da Previdência)
introduziu exatamente o Parágrafo 12,
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deixando facultado aos Estados fixar
como limite único, o subsídio mensal dos
Desembargadores do respectivo Tribunal
de Justiça...
CM - Minha interpretação sobre este
dispositivo não é exatamente esta, porque
ele não é suficiente para que seja fixado
um teto único no âmbito dos Estados,
dos Municípios e da União. Vejo a necessidade de uma reforma mais ampla
da Constituição para que essa questão
seja estabelecida de maneira clara para
todos os entes.
AF - O Sindifiscal na reunião do dia
09 de maio deu conhecimento a senhora
das reivindicações salariais da categoria
e apresentou a tabela de subsídio aprovada em Assembléia Geral da categoria,
onde foi equacionado o piso salarial e o
teto remuneratório. O que a senhora tem
a dizer sobre isso?
CM - Esta reivindicação precisa ser
estudada, mas hoje nós temos um limite.
Não há como falar em revisão no último
grau da carreira de auditor sem pensar no
teto, e hoje o salário do auditor de último
grau se aproxima muito do subsídio do
governador do Estado, que por lei é a maior
remuneração do Executivo. Desta forma, a
revisão dos valores que estão previstos na
carreira de auditor depende também de uma
redefinição do teto.
AF – A senhora já afirmou que o concurso é prioridade e quanto a promoção
funcional?
CM - Já pedi também para avaliarmos
esta questão, a fim de que sejam efetivadas essas promoções, pelos critérios que
a lei estabelece - de merecimento e de
antiguidade.
AF - Ainda no quesito condições
de trabalho, a categoria tem reclamado
há alguns anos das instalações físicas,
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materiais e principalmente capacitação
funcional, ausência de cursos específicos
para área de atuação oferecido a todos
indistintamente. De que forma a senhora
pretende conduzir essa questão?
CM - Em relação a treinamento e
capacitação, eu sou uma entusiasta da
Escola Fazendária. Pretendo trabalhar junto
com o pessoal da Secretaria da Fazenda
no sentido de criar uma Escola Fazendária
com a incumbência de promover constante
capacitação e treinamento ao corpo técnico
da Sefaz. Esse é um sonho meu, e acho
que é também da categoria. Nós sonhamos
juntos e vamos realizar esse objetivo juntos.
Conto com o apoio de todos os servidores
para concretizar esse projeto.
Estou atenta também à necessidade
de nós evoluirmos quanto à estrutura física. Estive em Colatina, em Linhares e em
Cachoeiro para ver de perto as instalações,
a fim de decidirmos as prioridades e avançarmos nessa questão.
AF - E o novo prédio da Secretaria
na Enseada do Suá?
CM - Estamos refletindo sobre a melhor solução para a nova sede da Secretaria,
se é ir para o prédio que está em construção
ou buscar uma alternativa. Verificamos que
o cronograma daquela obra não prevê conclusão imediata, e que o Instituto de Obras
Públicas do Espírito Santo (Iopes) está realizando muitos trabalhos neste momento.
Eu também almejo uma estrutura nova para
a Secretaria da Fazenda. Os servidores merecem instalações melhores para trabalhar.
Talvez nós consigamos visualizar alguma
outra boa solução, num espaço de tempo
menor. Se for para sair daqui, vamos sair
para um prédio bom, novo, com a estrutura física compatível com a projeção que
a Secretaria da Fazenda alcançou até em
âmbito nacional, em função do bom trabalho desenvolvido pelos servidores quanto
à arrecadação.

AF - Em sua opinião como o Sindicato poderia contribuir para a sua
gestão?
CM - Das mais diversas formas. Nosso
caminho é aberto, democrático. A instituição pode contribuir sugerindo, pontuando
aquilo que é relevante para a categoria.
Eu estou à disposição dos auditores e
dos demais servidores para contribuir
modestamente no que eu puder para fazer
da Secretaria da Fazenda um órgão ainda
mais eficiente, ainda mais qualificado e
ainda mais apto para desenvolver suas
atividades.
Eu não acredito no trabalho de uma
pessoa só, eu não acredito num projeto
individual. O projeto é coletivo, a obra é
coletiva, a construção é coletiva. Então,
não esperem que a secretária da Fazenda
vá resolver todos os problemas do órgão.
Com a ajuda dos servidores, do Sindifiscal
e de outros secretários, nós conseguiremos
aperfeiçoar a estrutura física e de pessoal
da Sefaz.
Será um prazer receber e avaliar idéias,
sugestões e propostas. Talvez nem tudo a
gente consiga implementar, mas dentro dos
limites de ação que nós temos vamos tentar
fazer o que houver de melhor.
AF - A senhora gostaria de deixar
uma mensagem aos servidores?
CM - A mensagem que eu deixo
é no sentido de contar com todos os
servidores da Secretaria da Fazenda
para aperfeiçoar ainda mais o trabalho
que vem sendo feito aqui. Os servidores
também podem contar comigo naquilo
que for possível para que, juntos, a gente
consiga projetar ainda mais o Espírito
Santo no Brasil e por que não dizer fora do
País. Estou à disposição dos servidores
para que nós construamos juntos esse
trabalho de aprimoramento da Sefaz e,
conseqüentemente, do Estado e da sociedade capixaba e brasileira.
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Reforma Tributária

Nota Técnica da Fenafisco sobre a PEC 233/08
Considerações Iniciais

O

projeto de Reforma Tributária de 2008, de autoria do
Executivo Federal, traz em seu bojo um pacote de alterações prejudiciais aos Estados brasileiros que superam
em muito os danos causados pelas propostas de reforma tributária
encaminhadas ao Congresso Nacional em 1998, 2003 e 2004.
O juízo de valor não é de cunho ideológico, mas sim proveniente da verificação da afronta a um dos mais caros princípios
constitucionais, ou seja, a forma federativa de Estado brasileiro
(art. 60, §4º,I, CF).
O Palácio do Planalto, que há muito vinha tentando trazer para o
seu domínio o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços
(ICMS), resolve agora fazê-lo de forma mais requintada e ainda mais
danosa aos interesses dos Estados e Municípios, criando o imposto
sobre valor adicionado – IVA Federal – tributo que será de sua competência e que terá base muitíssimo mais ampla que o ICMS.

Como será o
IVA ESTADUAL:
a) Será instituído “conjuntamente, por meio de lei complementar”, ou seja, por norma aprovada pelo legislativo
federal,
b) Ficará totalmente engessado, não sendo permitido
aos legislativos estaduais terem qualquer ingerência sobre
ele, já que ficará “vedada a adoção de norma estadual para
regrar imposto de competência estadual”;
c) Todas as alíquotas serão estabelecidas pelo Senado
Federal;
d) Caberá á “lei complementar específica do ICMS”, de
iniciativa dos Estados, SENADO FEDERAL E DO PRESIDENTE
DA REPÚBLICA:
1 - disciplinar o processo administrativo fiscal;
2 - dispor sobre o processo administrativo penal;
3 - dispor sobre sanções aplicáveis aos Estados e
Distrito Federal;
4 - dispor sobre a criação e competência de um SUPERCONFAZ que será PRESIDIDO POR REPRESENTANTE DA
UNIÃO, e terá atribuições e poderes exclusivos para:
1 - editar regulamento único;
2 – fixar normas e prazo de recolhimento do imposto,
2 - autorizar transação, anistia, remissão e moratória.
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O projeto condena os Estados e Municípios a continuarem
tendo como suas principais fontes arrecadatórias o ICMS e ISS,
tributos que se tornarão obsoletos, em curto espaço de tempo,
com a entrada em vigor do IVA amplo federal.
A reforma não é neutra, como vem afirmando o governo
federal. Ao contrário, ela estabelece um for talecimento do
poder central, nunca experimentado no Estado brasileiro, nem
mesmo durante o governo Getúlio Vargas e no período da
ditadura militar.
Também não é neutra sob o ponto de vista da arrecadação de
impostos, já que a criação do IVA-F mostra inequívocos sinais de
que haverá substancial aumento da receita da União.
A proposta enfraquece e subjuga os Estados e os Municípios
à União, transformando o pacto federativo em dispositivo constitucional, meramente, decorativo.

Como será o
IVA FEDERAL:
a) Imposto sobre consumo de competência da União
com imposição sobre todas as operações e transações e,
ainda, sobre quaisquer tipos de prestações de serviço;
b) Terá apenas a regra matriz estabelecida na Constituição Federal;
c) O fato gerador, a base de cálculo, o regime de
compensação e AS ALÍQUOTAS, serão estabelecidos
em LEI.

Conclusão Inicial
Desta forma, aprovando a proposta de reforma tributária do
governo federal, os representantes dos Estados e dos Municípios,
além de estarem abrindo mão de sua autonomia, estarão assinando
um cheque em branco para a União, sobretudo porque a carga
tributária não está transparente, vez que não foi quantificada.
Em sendo assim, a FENAFISCO não pode se furtar a esclarecer a opinião pública, das nefastas repercussões da proposta de
reforma tributária, em tramitação no Congresso Nacional.
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Reforma Tributária
Visão Geral da PEC 233
1.1 - COBRANÇA DO ICMS NA
ORIGEM:
A cobrança do ICMS na origem,
na forma apresentada na PEC, implica
necessariamente na retenção do imposto
pelos estados produtores, dando a estes
entes federados uma superposição sobre
os demais entes federados.
Por outro lado, o estado de destino
a quem o imposto pertence, não poderá
dispor, imediatamente, do produto arrecadado, reduzindo, drasticamente, sua
disponibilidade financeira.
Ressalta-se também que o estado de
destino perderá seu poder de fiscalização
sobre o imposto arrecadado pelo estado
de origem.
O estado de origem, por sua vez, não
só poderá perder o interesse em arrecadar
o imposto, cujo montante, não lhe pertence, como também terá um aumento
excessivo de encargos, burocratizando
seu sistema arrecadatório.
Mário Alberto Alexandre - conselheiro permanente de Portugal junto a
União Européia.
“No regime definitivo de tributação
do comércio intracomunitário, está previsto o critério de tributação na origem,
com repasse da receita ao país de destino,
mediante câmaras de compensação e
fórmulas macroeconômicas. Entretanto,
os países membros, receosos quanto a
eventual perda de receita, não concordaram com a implantação do referido
sistema. Permanece, portanto, o regime
transitório, baseado na aplicação de
alíquota “zero” no pais de origem e tributação na entrada no pais de destino (Sexta
Diretiva 77/388/CEE e Regime Transitório
das Transações Intracomunitárias de Bens
91/680/CE)”
“A aplicação da alíquota “zero” nas
operações intracomunitárias depende da
comprovação da saída física da mercadoria do pais e somente se aplica nas transações entre sujeitos passivos, havendo
algumas exceções (venda de veículos a
consumidores de outro pais)”.
1.2 – Uniformização de alíquotas
Quanto à uniformização das alíquotas devemos lembrar que a União
Européia parte em sentido oposto, como
seja, na fixação de alíquotas mínimas e
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máximas, como nos notifica Francisco
Javier Sanchez Gallardo, representante
do Instituto “del Ministério de Hácienda”,
Espanha, em sua palestra no Seminário
Internacional - Eficiência na política Tributária na Experiência do Brasil e União
Européia – realizado em Fortaleza-CE
(setembro/2002 com a participação da
COTEPE e Secretários da Fazenda de
todos os Estados:
“Medidas de simplificação: (b) fixouse um patamar de alíquota geral que pode
variar entre 15% e 25%. Existe também
uma lista de bens e serviços que podem
ser tributados com uma alíquota inferior.
A diferença entre o percentual mínimo e
máximo da alíquota geral, não tem gerado
graves distorções nem mesmo entre países fronteiriços (por exemplo: Dinamarca
adota a alíquota de 15% e a Alemanha
adota 25%)”.
1.3 – Unificação da Legislação
No que concerne à unificação da legislação e regulamento do ICMS, pode-se
afirmar que isto implica, necessariamente
na vedação de adoção de qualquer norma
estadual sobre a matéria, o que, aliás, está
escrito no texto da norma constitucional
proposta.
Depreende-se, assim, que a autonomia dos estados membros desta
federação está severamente reduzida,
chegando alguns a afirmar que não mais
existe autonomia. Em qualquer caso, fica
claro o descumprimento do princípio do
federalismo, que, é uma cláusula pétrea,
portanto imutável.
Esse movimento de engessamento
da autonomia dos Estados, também
contraria a tendência atual da União Européia, como fica explícito da transcrição
dos seguintes depoimentos, feitos no
mesmo Seminário Internacional supramencionado:
Vasco Branco Guimarães - representante do Centro de Apoio às Políticas
Tributárias, Portugal.
“Características do IVA europeu:
amplo (alcança a todos os bens e serviços); base comum em todos os países;
regras de apuração definidas e iguais
para todos eles; os casos de isenção são
previamente definidos, mas os países não
estão obrigados a implementá-los (não
pode isentar o que não está previamente

previsto); os países podem adotar alíquota
distintas, mas nas operações intracomunitárias a alíquota é sempre “zero”, com
cobrança na entrada no pais de destino e
nas etapas posteriores (tributa o consumo
no local onde ele ocorre)”.
Mário Alberto Alexandre - conselheiro permanente de Portugal junto a
União Européia.
“Os países membros da UE não
prescindem da soberania fiscal.”
Ricardo Varsano - Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA.
“O ICMS não deve ser federalizado;
deve ser reformado para generalizar, harmonizar e simplificar. Seria uma solução
compatível com a tradição brasileira.”
“Ampliar escopo da legislação nacional (Constituição e Lei Complementar) de
modo a uniformizar as normas em todo
o território do país, assegurada competência dos Estados para legislar sobre
especificidades locais e fixar, respeitadas
as normas nacionais, suas alíquotas.”
1.4 – Titularidade da Iniciativa
da Legislação
Há ainda que se falar que a iniciativa
da lei complementar de que trata o art.
155-A cabe a:
a) a um terço dos membros do Senado Federal, desde que haja representantes
de todas as Regiões do país - o que é uma
hipótese difícil de acontecer;
b) a um terço dos Governadores de
Estado e Distrito Federal ou das Assembléias Legislativas, manifestando-se,
cada uma delas, pela maioria relativa de
seus membros, desde que estejam representadas, em ambos os casos, todas as
Regiões do País – outra hipótese dificílima
de acontecer;
ou
c) ao Presidente da República, que,
inexplicavelmente é a hipótese mais simples e viável de acontecer.
Mas ... o que é que o Presidente da
República tem a ver com o imposto de
competência Estadual:
Destarte, fica flagrante o desejo da
União em açambarcar todo o universo
da tributação do imposto sobre o valor
agregado.
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Reforma Tributária
Proposta de Reforma Tributária do Governo Federal –
PEC n° 233/08 e seu Impacto no Estado do Espírito Santo
Apesar da necessidade de uma reforma
tributária no Brasil, a PEC nº 233/08 prejudicará vários estados, em especial o Espírito
Santo, que é um dos Estados que mais perderá receita de ICMS.
Há alguns anos a arrecadação no Espírito Santo teve um “boom” de crescimento,
resultado do trabalho e esforço conjunto do
Governo Estadual e, principalmente, da fiscalização. De 2002 até 2007, a arrecadação
estadual cresceu 145%, superando todos os
estados brasileiros. O Deputado Federal Lelo
Coimbra, membro da Comissão de Reforma
Tributária, em recente palestra realizada
pelo Sincades – Sindicato das Indústrias do
Comércio Atacadista do Espírito Santo -, em
Vitória, destacou que a tributação no destino
para estados que têm potencial exportador
como o Espírito Santo nos setores de gás,
petróleo e rochas ornamentais, gera um
déficit muito grande na receita, da ordem
de 25% . Outro ponto importante revelado
por Lelo é com relação à criação do Fundo
de Equalização de receita dos estados. Esse

fundo, criado com a intenção de compensar
os estados com perda de receita, não é bem
visto, com base na experiência anterior da
Lei Kandir. “Nós não queremos lidar com
fundos fantasias, não queremos lidar com
fundos que são colocados por debate na
sua concepção, mas ao mesmo tempo não
se materializam, exemplo Lei Kandir, argumentou o Deputado.
Outro destaque revelado pelo Deputado é o Artigo 61 da proposta. Ele faz uma
análise do ponto de vista de como esse
artigo prejudicará os estados em relação
aos incentivos fiscais. A “Guerra Fiscal” é
um tema polêmico. Para os defensores da
PEC 233/08, a redução da parcela de ICMS
remetida aos estados propiciará o fim dessa
guerra, enquanto para os contrários, como
Lelo, isso gerará a perda de autonomia do
próprio estado ao tentar gerar competitividade. “Respeitando a preocupação brasileira de
que não se façam lutas traduzidas em torno
dos tributos, precisamos construir a possibilidade de termos preservadas oportunidades

para gestão do estado em torno dos seus
impostos, com margem de movimentação”.
Mas, como citado anteriormente, existem contrapontos. O relator da proposta,
Deputado Federal Sandro Mabel, assim diz:
“Classifico o que se chama de guerra fiscal,
quando a empresa tem o incentivo do Estado,
mas não investe nada no Estado, não cria
empregos e ainda prejudica outro Estado.
Isso vai acabar. Mas o incentivo fiscal,
aquele concedido a uma empresa que faz
investimento, que gera empregos, que cria
riquezas para o Estado e não prejudica outro
Estado, será preservado”.
O Fisco capixaba, nacional, e a população
em geral, aguardam o fim desse entrave político e econômico no qual se tornou a Reforma
Tributária. De acordo com o cronograma do
relator, Sandro Mabel, até o fim de junho o
projeto já vai ter sido votado na Câmara, e
será encaminhado, então, ao Senado. Se for
aprovada, entrará em vigor até o ano de 2010,
mas as transformações só estarão totalmente
efetivadas ao final de 10 anos.

Videconferência: Reforma Tributária e seus impactos
A Videoconferência: Reforma Tributária
e seus Impactos, promovida pelo SindifiscalES, com apoio da Fenafisco, Assembléia
Legislativa do Espírito Santo e INTERLEGIS,
que ocorreu hoje pela manhã no Auditório II
- Augusto Ruschi, na Assembléia Legislativa,
foi um sucesso. A Secretária de Estado da
Fazenda, Cristiane Mendonça e o Subsecretário de Receita, Bruno Pessanha Negris
foram debatedores e compuseram a mesa
junto ao Presidente do Sindifiscal, Júlio César
Camilo Muniz e do Coordenador da Proposta
de Reforma Tributária da Fenafisco, Rogério
Cândido, palestrante da manhã.
De acordo com o Auditor e palestrante,
Rogério Cândido, a PEC 233/2008, se aprovado o texto original os Estados brasileiros
perderão a autonomia financeira e a autonomia legislativa. Serão meros administradores
de despesas.
Segundo ele o princípio do destino é
a perpetuação da pobreza. O Estado com
menor consumo ficará ainda mais pobre e o
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Estado com maior consumo ficará ainda mais
rico. Exemplifica os Estados de São Paulo,
Minas Gerais e os Estados Sul.
Se acolhidas as seis emendas da Fenafisco, que tramitam na Câmara Federal,
teremos preservado o federalismo fiscal,
com atribuição de competência tributária
plena para que cada ente federado administre
suas receitas.
A secretária de Fazenda, Cristiane Mendonça, elogiou a iniciativa do Sindifiscal e
salientou que a discussão da reforma com
auditores e Assembléias Legislativas ajuda
a fortalecer os Estados, que são os mais
atingidos pela proposta de reforma tributária
do Governo Federal.
Ainda destacou a importância da proposição da Fenafisco para o Estado e o país
e manifestou a preocupação com a perda da
autonomia financeira, administrativa e legislativa na PEC 233/2008, porque estaremos
abrindo mão de controlarmos aquilo que já
é nosso.

O Subsecretário Bruno Pessanha Negris
já conhecia a proposta da Fenafisco, apresentada em uma das reuniões do CONFAZ.
Registrou sua preocupação em relação ao
princípio do destino, porque isso promoverá
a saída de empresas de regiões mais pobres
para os estados mais ricos da federação.
Além da presença de vários Auditores
Fiscais do Estado, também participaram
representantes da Anfip-ES, Findes, Sebrae,
Sindiex, assim como estudantes, advogados
e público em geral.
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Fique atento aos benefícios adicionais que os planos de
saúde Regulamentado e UNIPLAN da UNIMED oferecem
aos associados. O SINDIFISCAL preparou uma lista
detalhada para você. CONFIRA ABAIXO!
1 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO
No caso de óbito do titular, os beneficiários legais terão direito
à cobertura de:
• R$ 1.982,97 – Morte natural;
• R$ 3.965,94 – Morte acidental
• Para ter direito a este seguro o titular tem que ter cumprido
6 meses de carência a contar da data da inclusão no plano até a
data do óbito.
• Usuário com idade superior a 65 anos de idade na data
de inclusão no plano, não estão incluídos na apólice.
Após a entrega da documentação necessária, o depósito
será efetuado pela Seguradora na conta corrente do beneficiário
ou em Ordem de Pagamento no Banco do Brasil, no prazo de 20
a 30 dias.
2 - P.E.A - Plano de Extensão Assistencial
Ocorrendo o falecimento do titular, os dependentes inscritos terão direito aos serviços contratados no plano, pelo prazo
de até 5 anos a contar da data do óbito, sem o pagamento das
mensalidades.
CARÊNCIAS: 6 (seis) meses para o titular e dependentes
inclusos na mesma data.
O dependente que for incluído 30 dias após o titular, cumprirá 12
meses de carência da inclusão até a data do óbito, exceto o recémnascido e recém-casado, que cumprirão carência de 6 meses.
BENEFICIÁRIOS: - Cônjuge, filhos ou equiparados, netos solteiros até 24 anos, se tiverem como dependentes na declaração de
imposto de renda. Se inválido, extingue-se este limite de idade.
- Pai e Mãe como dependentes econômicos no INSS ou na
declaração de imposto de renda).
As novas carteirinhas da unimed serão enviadas ao endereço
do cliente, com carta informando o início e o fim do benefício.
Caso o filho ou equiparados, os netos, completarem 24 anos
dentro do período do benefício, a validade do cartão será até a
data do aniversário.
3 - PACOTE DE SEGUROS
• Apólice facultativa contratada a partir de dezembro de 2004;
benefício extra oferecido ao usuário.

• Estão incluídos na apólice titulares com até 65 anos de
idade. Caso haja impedimento do titular ser incluído na apólice
de seguros, os beneficiários também não serão.
As coberturas são:
ACIDENTES PESSOAIS: Em caso de morte ou invalidez
acidental do titular, a Unimed Seguros pagará ao beneficiário, 12
mensalidades aos beneficiários.
GARANTIA FUNERAL: Em caso de óbito do titular, do cônjuge e dos filhos até 24 anos, a Unimed Seguros reembolsará as
despesas funerais, no valor de até R$ 1.500,00.
Caso a seguradora seja acionada no momento do óbito,
a mesma providenciará o funeral e, ainda, fará o traslado, se o
segurado falecer fora do seu domicílio (acima de 50 km).
OBSERVAÇÕES:
EM CASO DE SINISTROS:
Tratar diretamente com a Seguradora através da corretora
PROCEL Seguros .
Rua das Palmeiras, 795 – Ed. Palm Center /704 – Santa
Lúcia – Vitória – ES
Tel: (27) 3314-1314 e (27) 3227-0597.
Informações – 0800166633
4 - PLANO DE BENEFÍCIOS DE MEDICAMENTOS
Desconto de até 50% na compra de medicamentos de marca
e genérico, em farmácias conveniadas, conforme Lista Padrão de
Medicamentos oferecida pela PREVSAÚDE, mediante apresentação de receita médica, carteirinha da UNIMED e documento de
identidade. Aos interessados será cobrado um valor de R$1,50
(hum real e cinqüenta centavos) individualmente, na própria fatura
e a utilização deverá cumprir uma carência de 30 dias a partir do
pagamento da primeira mensalidade.
A Lista de Medicamentos está disponível no site da UNIMED.
Os usuários interessados deverão procurar a Oreni, no setor
administrativo do Sindifiscal, para efetuar a inclusão.

Ação contra aumento de Planos de Saúde
O Ministério Público está
convocando as empresas de
planos de saúde para uma
reunião, com o objetivo de re-

solver a situação dos usuários
que ao completarem 60 anos,
têm suas mensalidades reajustadas de forma exorbitante,
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em discordância do que prevê
o Estatuto do Idoso. Caso não
haja consenso, o MP entrará
com Ação Civil Pública, con-

forme foi noticiado em jornal,
dia 18/04/08, pelo promotor
Saint Clair Luiz do Nascimento
Júnior.
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Memória do Fisco

Zé da Ilha, um Homem de Valor

J

osé Orinildo dos Santos, mais conhecido
entre os colegas como Zé da Ilha, nasceu
em 11/05/1940 na cidade de Itarana, no
norte do Espírito Santo. Filho do Sr. Alcino dos
Santos e de Dona Anna de Martin, Seu Zé da Ilha
começou a trabalhar muito cedo.
Foram vários os ofícios: entregador de
doces nos bares de Itarana, vendedor de pipoca
e entregador de pães nas casas de madrugada.
As dificuldades na época eram muitas, mas a
fé em Deus nunca abalou a persistência deste
homem que faz questão de lembrar das pessoas
que lhe ajudaram. “Quem me deu as primeiras
oportunidades de trabalho foi Sr. Geraldo Faustino e Dona Maria Rosa Colnago, que me trataram
com maior carinho, como se eu fosse uma
pessoa da família. Depois vim para Vila Velha
e trabalhei na Fábrica de Biscoitos Paulista, em
Vila Garrido, por três anos”.
A trajetória no Fisco começou em 1963
quando, por intermédio do Sr. Hugo Talon, foi
contratado para exercer o cargo de Vigilante de
Fronteira no antigo Posto Fiscal da Ilha, divisa
do Espírito Santo com o Rio de Janeiro. O Posto
Fiscal era um pé de árvore próximo ao Rio de
Itabapoana. “Ficava sentado embaixo do pé de
árvore e fazia um percurso de 7 km à pé todos
os dias para cumprir minha tarefa de trabalho e
muitas vezes ficava até 4 meses sem receber o
meu pagamento pelos serviços prestados. Nem
por isso deixei de dedicar o máximo pelo meu
trabalho e obtive ótimos resultados, Graças a
Deus, porque Ele é fiel para os que o amam de
coração e não lhe deixa faltar nada.”
Neste Posto Fiscal ele trabalhou durante,
mais ou menos, um ano e meio e foi lá que
ganhou o apelido de Zé da Ilha.
Aos 23 anos de idade, Zé da Ilha foi transferido para o Posto Fiscal de Santa Cruz, hoje
chamado de José do Carmo, e é exatamente
nesta localidade, onde passaria maior parte
de sua vida funcional que ele conheceu sua
esposa Maria José Lamônica. Uma história de
amor muito bonita que Seu Zé e Dona Maria
José recordam com muito carinho.
Quando foi trabalhar na divisa Maria José
tinha apenas 12 anos. Mesmo com pouca
idade despertava o interesse dos rapazes da
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região, inclusive de Zé da Ilha. “Todos os dias
quando ia para roça trabalhar como meu pai,
eu passava perto do Posto Fiscal e ele sempre
mexia comigo dizendo: Ainda vou casar com
essa menina! E eu respondia: Sai de mim, seu
velho!”, lembra Dona Maria José.
Depois de algum tempo Maria José foi trabalhar numa casa de família perto do Posto Fiscal
e de tanto ouvir as cantadas de Zé da Ilha acabou
se apaixonando. Começaram a paquerar e quando ela completou 13 anos e meio, Zé da Ilha com
medo de perder a moça, resolveu conversar com
pai dela e pedir permissão para namorar. Os dois
lembram desse dia e ainda riem muito daquela
situação de nervosismo e medo.
Enfim começaram a namorar, para Maria
José, Zé da Ilha era seu Príncipe Encantado que
apareceu de repente em sua vida.
Quando ela completou 16 anos eles se
casaram. A primeira casa era na roça e tinha
apenas dois cômodos, foi lá que nasceram os
dois primeiros filhos: Miriam e Wiliam. Depois
de dois anos e quatro meses de casados
mudaram para Cachoeiro de Itapemirim, onde
nasceram Lílian e o caçula John.
Quando o último filho nasceu, Zé da Ilha
recebeu uma promoção e foi transferido para
São Mateus no Posto Fiscal Barra Seca. Com a
transferência para São Mateus, o casal passou
por mais dificuldades. A escala de trabalho na
época era de 24x24, e com a distância Zé da
Ilha ficava até 40 dias sem voltar para casa.
Dona Maria José lembra que tinha de cuidar dos
quatro filhos pequenos e ainda dos afazeres de
casa. As crianças sempre adoeciam e sentiam
muita falta do pai. Para vir visitar a família, Zé
da Ilha precisava trabalhar para um colega para
conseguir uma folga maior.
Esse sofrimento durou mais de um ano
quando finalmente Zé da Ilha conseguiu transferência para Mimoso do Sul, e foi trabalhar novamente em Santa Cruz, tendo como chefe da região
Sr. Nelizio Lugon e Eli Fonseca. “Agradeço muito o
apoio desses dois”, completa Seu Zé da Ilha.
Depois foi transferido para Cachoeiro de
Itapemirim e trabalhou no Posto Fiscal de Safra,
no Posto Fiscal no BNH e por final no Posto
Fiscal de Alto Novo Parque. Zé da Ilha encerrou

sua carreira trabalhando no Prédio da Secretária
da Fazenda em Cachoeiro, e faz questão de
citar e agradecer os chefes da época: Sr. Pedro
Cardoso, Eduardo Lugon e Adilson Valory.
Aliás, a grande saudade de Zé da Ilha são os
amigos de trabalho, grandes companheiros que
hoje é tão difícil de encontrar. E apesar de tantas
dificuldades, de ter de trabalhar em um Posto que
era apenas uma cadeira debaixo da árvore ou trabalhar sob luz de lamparina, valeu a pena dedicar
a vida ao Fisco. Pois foi nessas idas e vindas de
Posto Fiscal que conheceu Maria José. “Agradeço
a Deus por ter me dado esta preciosidade, que
está sempre ao meu lado, é companheira de todas
as horas e ainda me deu quatro filhos maravilhosos e também três netos”.
Hoje, Seu Zé da Ilha curte a vida de aposentado com a família e cuidando de suas plantas. Dona Maria José curte o maridão que ela
considera como um “Tesouro”, “um presente
de Deus em minha vida”. E assim terminamos
essa Memória Fisco, desejando ao casal que vai
completar 40 anos de vida conjugal em setembro, muita saúde, felicidade e amor. Parabéns
pelo exemplo de vida!
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Balancete - Março 2008
Saldo anterior
Caixa
Banestes Cta 1.702.554
Banestes Cta 6.193.023
Banestes Aplicação
Aplicação Coopfisco
TOTAL

88,86
8.854,47
3.025,61
55.228,49
125.899,05
193.096,48

RECEITA OPERACIONAL		
		
RECEITA EFETIVA		
Mensalidade Associados
2.575,98
Outras Receitas
1.180,00
Rendimentos de Aplicações Financeiras
2.585,85
Receita Efetiva
115.330,00
TOTAL
121.671,83
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		
Imóveis
13.525,46
Empréstimo Coopfisco
12.922,87
TOTAL
26.448,33
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		
I.N.S.S.
5.855,53
F.G.T.S.
1.476,16
TOTAL
7.331,69
OBRIGAÇÕES FISCAIS		
PIS S/Sálarios
174,81
I.R.R.F.
1.788,54
TOTAL
1.963,35
DESPESAS C/PESSOAL		
Assistência Médica
1.763,98
Contribuição Sindical
84,16
Férias e Rescisões
4.043,58
Salários
13.834,40
Vale Transporte
587,20
Vale Refeição
3.818,25
TOTAL
24.131,57

SERVIÇOS PRESTADOS TERCEIROS		
Serviços Prestados Assist. Contábil
856,00
Serviços Prestados Departamento Jurídico
1.120,00
Serviços Manutenção Sede Social
12.489,69
TOTAL
14.465,69
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
Acesso a Internet
18,28
Aluguel de Mesas/Cadeiras
50,00
Aluguel de Son P/Assembleia
410,00
Água e Saneamento
612,91
Assinatura SKY
171,80
Aluguel de Imóveis
345,00
Combustível
1.265,13
Condomínio
637,18
Condução
489,90
Correios
2.067,30
Contribuição Fenafisco
2.171,93
Cópias e Autenticações
84,11
Cursos e Instruções
644,00
Despesas Diversas
27,40
Despesas C/Estacionamento
330,00
Despesas C/Farmacia
3,06
Despesas C/Editoração e Gráfica
1.355,00
Despesas C/Pedágio
104,40
Energia
3.608,10
Instalações
9.303,34
Impostos e Taxas
1.033,43
Jornais e Revistas
280,90
Limpeza / Conservação
25,00
Máquinas e Equipamentos
1.117,80
Material de Consumo
475,17
Material de Escritório
443,50
Material de Higiene/Limpeza
43,12
Manutenção de Máquinas e Equipamentos
677,08
Parcelamento Divida Ativa
1.665,73
Repasse COOPFISCO
1.093,30
Reembolso de Despesas / Viagens
1.103,64
Serviços de Decoração
1.750,00

Telefone
3.140,27
Viagem e Estadas - Brasilia
1.977,23
TOTAL
38.525,01
		
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
195,13
TOTAL
195,13
		

Saldo Banco/Caixa

		
Caixa
Banestes Cta 1.702.554
Banestes Cta 6.193.023
Banestes Aplicação
Aplicação Coopfisco
TOTAL

133,95
20.377,64
2.636,33
41.179,94
137.379,68
201.707,54

TOTAL

314.768,31
Vitória-ES, 31 de Março de 2008

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 2008
Saldo anterior
Caixa
133,95
Banestes Cta 1.702.554
20.377,64
Banestes Cta 6.193.023
2.636,33
Banestes Aplicação
41.179,94
Aplicação Coopfisco
137.379,68
TOTAL
201.707,54
		
RECEITA OPERACIONAL			
		
RECEITA EFETIVA			
Mensalidade Associados
3.240,57
Outras Receitas
1.144,76
Rendimentos de Aplicações Financeiras
1.607,21
Receita Efetiva
114.840,00
TOTAL
120.832,54
			
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			
Imóveis
13.745,30
TOTAL
13.745,30
		
OBRIGAÇÕES SOCIAIS			
I.N.S.S.
6.395,90
F.G.T.S.
1.584,98
TOTAL
7.980,88
			
OBRIGAÇÕES FISCAIS			
PIS S/Sálarios
180,39
I.R.R.F. S/Salários
1.788,54
TOTAL
1.968,93
		
DESPESAS C/PESSOAL			
Assistência Médica
1.751,48
Contribuição Sindical
405,07
Salários
11.000,70
Vale Transporte
747,00
Vale Refeição
3.573,75
TOTAL
17.478,00
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SERVIÇOS PRESTADOS TERCEIROS			
Serviços Prestados Assist. Contábil
1.232,30
Serviços Prestados Departamento Jurídico
1.120,00
Serviços Manutenção Sede Social
12.987,78
TOTAL
15.340,08
			
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
Acesso a Internet
350,90
Água e Saneamento
608,67
Assinatura SKY
264,75
Aluguel de Imóveis
345,00
Combustível
3.282,28
Condomínio
630,00
Condução
28,78
Correios
2.344,00
Contribuição Fenafisco
2.174,89
Cópias e Autenticações
5,60
Cursos e Instruções
644,00
Despesas Diversas
193,44
Despesas C/Estacionamento
336,00
Despesas C/Floricultura
150,00
Despesas C/Editoração e Gráfica
3.816,00
Despesas C/Pedágio
80,00
Despesas C/Veiculos
45,00
Energia
2.966,00
Fretes
50,00
Instalações
4.744,70
Impostos e Taxas - Vitória
1.035,78
Jornais e Revistas
2.101,20
Limpeza / Conservação
707,50
Máquinas e Equipamentos
283,00
Material de Consumo
568,17
Material de Escritório
681,42
Material de Higiene/Limpeza
438,21
Manutenção de Máquinas e Equipamentos
785,17
Parcelamento FGTS/CONAB
2.111,07
Repasse COOPFISCO
1.093,30

Reembolso de Despesas / Viagens
845,51
Refeições / Lanches
107,23
Telefone
3.446,94
TOTAL
37.264,51
		
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
195,53
TOTAL
195,53

Saldo Banco/Caixa
			
Caixa
385,16
Banestes Cta 1.702.554
9.911,49
Banestes Cta 6.193.023
3.103,37
Banestes Aplicação
56.179,94
Aplicação Coopfisco
158.986,89
TOTAL
228.566,85
		
TOTAL
322.540,08
Vitória-ES, 30 de Abril de 2008

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
Gerência de Colatina

A

Secretária da Fazenda Cristiane
Mendonça, em entrevista ao jornal
Ação Fiscal, comentou que não
gostou do que viu nas visitas que realizou
em alguns locais de trabalho. Essa revelação veio em boa hora, principalmente para
Colatina onde a Gerência continua instalada
em um prédio antigo com muitos problemas
(parte elétrica, umidade, espaço pequeno,
não possui estacionamento próximo, etc).

A situação da Gerência de Colatina foi
denunciada pelo Sindifiscal em dezembro
de 2006 na edição nº 111 do jornal Ação
Fiscal. Na época, os auditores sugeriram
a mudança para outro local e indicaram o
espaço onde funcionava a Escola de 1º e
2º Grau Conde de Linhares, que segundo
eles comportaria a agência e a gerência. O
Sindifiscal encaminhou a reivindicação ao
Subsecretário para Assuntos Administra-

Participação atuante do ES nas mobilizações pelas PECS de interesse do fisco em
Brasília;

Classificados

O 1° Encontro de Aposentados e Pensionistas a ser realizado em julho no Clube de Vila
Velha;
A vídeoconferência, promovida pelo Sindifiscal para todo o Brasil. A hora é importante e
a discussão com a sociedade é fundamental;
Participação maciça de todos os sindicatos do fisco nas discussões sobre a Reforma
Tributária.
Operações contra a sonegação. É o Fisco Capixaba mostrando sua função em defesa
do Estado;

IN

Quer ficar na moda com um preço
bem acessível?
Então passe na Loja Ana Brunoro,
da colega aposentada Lenita Ana Denadai
e receba 15% de desconto em qualquer
compra.
A loja fica na Av. Hugo Viola, 1001 –
Ed. Tropical Center – loja 04 em Jardim da
Penha. O telefone é (27) 3324-0844.
Lembramos que a promoção é para
associados do Sindifiscal. Aproveite e boas
compras!

tivos – SUBSAD, mas até hoje a Gerência
permanece no mesmo prédio e o local da
escola continua à disposição.
A Secretária garantiu que vai continuar
suas visitas, desta vez na região sul. Esperamos que a iniciativa de conhecer de perto
a realidade da Fazenda venha acompanhada
de ações concretas no sentido de garantir
melhores condições de trabalho aos servidores da área TAF.

A nomeação de um Auditor Fiscal para o cargo de Subsecretário da Receita. Saudações
ao colega Bruno Pessanha Negris.
A realização do concurso público para Auditor Fiscal em 2008. Esperamos que a lei da
ascensão enfim possa ser cumprida na íntegra;
O interesse demonstrado pela nova secretária, Cristiane Mendonça, em buscar solução
dos problemas funcionais e estruturais da Sefaz. Esperamos que desta vez sejam concretizadas.
Promessa de criação da Escola de Administração Fazendária, pela secretária da Fazenda.

Falecimentos
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Programa Viaja Mais, Melhor Idade concede desconto também em hotéis. Para poder se
hospedar em hotel com desconto, o aposentado deve se cadastrar no site do Portal de
Hospedagem (www.portaldehospedagem.com.br)
Decisão do STJ do Rio de Janeiro que proíbe reajuste por faixa etária de 60 anos em
diante , baseada no Estatuto do idoso, motivou a Ação do Ministério Público-ES contra
aumento de planos de saúde.
Nosso subsídio inicial e final: Não condiz com a atual realidade do Espírito Santo e não é
atrativo para os mais qualificados;
A Reforma Tributária. Inconstitucional, imoral e desnecessária na forma proposta. Saem
os incentivos fiscais dos estados em desenvolvimento e entram os incentivos financeiros
dos estados desenvolvidos;

OUT

É com grande pesar que informamos o falecimento de:
MANOEL FERREIRA DA SILVA,
aposentado, em 28/03/2008; SEBASTIÃO LINO DOS SANTOS, aposentado, em 28/03/08; DULCE NOGUEIRA
PIMENTEL - 31/03/08; EMILIA ROSA
DO NASCIMENTO - 05/04/2008; JOSÉ
FERREIRA DOS SANTOS, aposentado,
em 22/04/2008; ALBERTINA PLANTIKOW, pensionista, em 26/04/08; DELIO
BETTERO, aposentado, em 26/04/2008;
ALVINA SOYKA DOS SANTOS SILVA,
pensionista, 26/04/2008; WALTER
COUZZI, aposentado, em 28/04/2008;
ELAYNE ASSAD DOS SANTOS, pensionista, em 30/04/2008; AYRTON BECALLE, aposentado, em 02/05/08; JOÃO
LUIZ FIRME DA SILVA, aposentado, em
03/05/08; MYLTON PAES DE SOBREIRA,
aposentado, em 12/05/2008; HERVAL
RIBEIRO SOARES, aposentado, em
16/05/08;

O Seminário sobre a Reforma Tributária realizada pela Prefeitura Municipal de Vitória.

O indeferimento do pedido de auxílio alimentação pela SEGER (OF.Sindifiscal n. 006/2008
– OF.284/SEGER/SUBRH). Continuamos entendendo que é verba indenizatória e compatível
com o subsídio.
A vergonhosa tentativa de cancelar os precatórios devidos aos servidores públicos do
Estado ;
Depois de 83 dias, o relatório final da CPI Mista dos Cartões Corporativos concluiu que
o mau uso dos cartões corporativos por integrantes do governo Lula foi resultado de
equívocos.
Negociata na venda da Varig. Somente mais uma das várias ocorridas neste governo
federal. Quantas ainda faltam aparecer?
O possível retorno da famigerada CPMF, com o sugestivo nome de CSS – Cuidado com
Seu Salário. Haja dinheiro para tanta bandalheira.
As denúncias sucessivas de pedofilia no Brasil. Onde vamos chegar?
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10 Razões para valorizar o Auditor Fiscal
Campanha pela valorização do Fisco Estadual
Constituição Federal:
“Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes.
§ 1º A fixação dos padrões de vencimento e dos demais componentes do sistema remuneratório observará:
I - a natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos componentes de cada carreira”.
O Auditor-Fiscal é o detentor de uma das funções mais complexas do Estado brasileiro. A variedade de atribuições e
a enorme gama de responsabilidades que seu cargo abarca justificam um profissional altamente valorizado pelo Estado,
pelos governos e pela sociedade.
1. Combate à sonegação – O aumento da eficiência da SEFAZES tem levado a um constante incremento na arrecadação, que
não é proveniente do aumento das alíquotas dos tributos (que vêm
sendo alvo de desonerações), mas do aumento da percepção de
risco por parte de contribuintes que antes não eram alcançados pela
fiscalização ou que deixavam de pagar parte de suas obrigações
tributárias.
A fiscalização do Estado do Espírito Santo lançou, no ano
passado, cerca de R$ 987 milhões em créditos tributários (valor
do principal não declarado, mais juros e multas) decorrentes dos
autos de infração e notificações de débito. Esse resultado é reflexo
direto do trabalho dos Auditores Fiscais.
A ação do Auditor Fiscal tem assegurado o nível de arrecadação
que o Estado precisa para manter seu desenvolvimento. Em última
análise, garante a sobrevivência do Estado, na saúde, na educação,
na segurança e no bem estar da população.

das empresas executadas. Em 2007 foi recuperado mais de R$ 30
milhões e inscritos na dívida ativa aproximadamente R$ 1,5 bilhão
(decorrente de lançamento dos auditores).

2. Recordes de arrecadação – A arrecadação de ICMS no
Estado dobrou em 5 anos. De 2002 a 2007 o crescimento foi de
145% . Em 2007, foram R$ 5,8 bilhões, 15,42 % mais que 2006,
recorde brasileiro, elevando o Espírito Santo para 8ª posição no
ranking de arrecadação do ICMS . Incrementos da arrecadação
tributária têm sido uma constante ao longo dos últimos anos. Boa
parte deles é devido ao trabalho dos Auditores Fiscais.

7. Defesa do comércio, da indústria, do consumidor e do
emprego – Por meio do controle sobre o fluxo comercial nas fronteiras, o Auditor Fiscal exerce um relevante papel na proteção da
indústria e do comércio da concorrência desleal com produtos que
entrariam no Estado em desigualdade de condições e do consumidor
com a identificação da procedência. Com isso, protege também o
emprego e ajuda a combater a informalidade.

3. Julgadores administrativos – Os Auditores Fiscais desempenham a atividade de juízes nos contenciosos administrativos
fiscais, tanto no julgamento em Primeira Instância (GETRIB) quanto
em grau de recurso no Conselho Estadual. Com esse trabalho, o
contencioso sobre milhões, deixa de chegar ao Poder Judiciário,
descongestionando os tribunais e evitando prejuízos ao Governo e
aos contribuintes. Em 2007 as decisões da GETRIB em favor do
Estado alcançaram aproximadamente R$ 824 milhões (decorrente
de lançamentos dos auditores).

8. Preparo de ações penais – O Auditor Fiscal é a autoridade
responsável pela Representação Fiscal para Fins Penais, instrumento
pelo qual o Ministério Público oferece denúncia contra sonegadores
de tributos e praticantes de outros ilícitos.

4. Orientação na execução fiscal – Sem o trabalho dos Auditores Fiscais, a Procuradoria não conseguiria cobrar os processos
inscritos em dívida ativa, pois os auditores além de inscrever o
crédito tributário, fornecem os cálculos e auxiliam na cobrança
tanto na esfera administrativa como na Vara de Execuções Fiscais
vinculada ao Tribunal de Justiça. Fazem o rastreamento, indicam
bens para penhora e promovem a auditoria na penhora de renda

5. Orientação ao contribuinte – O Auditor Fiscal é responsável
por dar ao contribuinte orientação tributária e também resolve as
suas consultas sobre a correta interpretação e aplicação da legislação tributária.
6. Sigilo fiscal – O Auditor Fiscal tem a responsabilidade de
guardar o sigilo fiscal do contribuinte, garantindo que seus dados
serão utilizados apenas pela Receita Estadual. Com a finalidade de
fiscalizar e combater a sonegação, ele também tem acesso - sendo
uma das poucas autoridades administrativas que possuem esse
poder independentemente de ordem judicial - aos dados bancários,
as transações financeiras, imobiliárias e de cartão de crédito.

9. Decisão em processos de restituição e compensação
de tributos – O Auditor Fiscal tem a atribuição privativa de decidir
sobre solicitações de compensação e restituição de tributos. Por
meio dessa análise, são evitadas fraudes nos pedidos de compensação e restituição, impedindo que o Estado tenha perdas na sua
arrecadação tributária.
10. Carreira jurídica – Recentemente o Conselho Nacional de
Justiça considerou a atividade de fiscalização tributária uma atividade
jurídica. Mas a carreira de Auditoria Fiscal não tem apenas essa característica. O Auditor Fiscal deve possuir ainda, profundo conhecimento
de outras áreas, como contabilidade, estatística, economia, etc.

“O Fisco trabalha, o Estado cresce, a População ganha”

