
Ação fiscal 136.indd   1 23/12/2010   10:54:35



Doe sangue! Doe órgãos, Fisco solidário!2 www.sindi scal-es.org.br • Dezembro 2010 nº 136

Durante o ano de 2010, nos-
sas palavras buscaram, a todo o 
momento,  encorajar os colegas 
a batalharem por seus objeti vos. 

Falamos muito em determi-
nação, em dedicação ( compro-
misso) em desprendimento ( 
senso social) e, principalmente, 
em disciplina. 

Tais temas são o que chama-
mos de quatro dês. 

O primeiro nos remete à de-
terminação. Yasushi Arita, autor 
do livro “Olhe o que você está fa-
zendo com a sua vida !”, nos en-
sina que o homem é realizador 
na sua essência. Ele auto-cons-
trói o seu amanhã, decidindo 
hoje com base no que aprendeu 
ao longo do tempo.  

Então, porque há pessoas 
bem e mal sucedidas? O que as 
difere em seus empreendimen-
tos? 

Vemos que a grande diferen-
ça é que as pessoas de sucesso 
não se prendem à análise de 
suas limitações. Elas simples-
mente tomam decisões e lutam 
por seus objeti vos, apesar das 
di culdades que possam encon-
trar. Para isso são  eis às suas 
prioridades, concentrando-se 
em seus objeti vos. En m, são 
determinadas.

Damos o nome de determi-
nação a essa capacidade de de-
cisão. Ela assume um signi cado 

altamente relevante quando co-
locada em práti ca e demonstra 
a personalidade de pessoas  r-
mes em seus propósitos.

No decorrer do ano que se 
 nda encontramos muitas opor-
tunidades, mas também situa-
ções difí ceis e barreiras que pre-
cisavam ser rompidas. Os nossos 
objeti vos e desejos não podiam 
ser alicerçados no entusiasmo. 
Foi necessária muita determina-
ção.  

Apesar de importante, a de-
terminação, sozinha, di cilmen-
te nos leva ao sucesso. Temos 
que aliá-la à dedicação. 

Traçado o objeti vo, ele não 
será alcançado se não houver 
dedicação no que está sendo re-
alizado.

Cada um de nós entende e 
absorve a dedicação de forma 
diferente. Mas, no geral, se de-
dicar é estar voltado para o ob-
jeti vo de forma intensa e com-
pleta, pró-agindo e interagindo, 
constantemente. Ao nos dedi-
carmos, como escolha, escolhe-
mos o foco e,., mais que isso, 
nos focamos.

Fazendo isso, alcançamos o 
terceiro “D”: o desprendimen-
to. Por meio dele, descartamos 
o que não nos serve, na busca 
pelo nosso objeti vo. 

Isso não é,nem de longe, fá-
cil. O desprendimento começa 

com a consciência do saber em 
quê estamos preseos, para nos 
desprender. 

Esse é o ponto -chave. O que 
nos prende? Serão os risco da 
mudança? Deixarmos a “zona 
de conforto” (ainda que esta 
seja extremamente desconfor-
tável) é um senhor desa o; tal-
vez o maior dos riscos. Para nos 
desprendermos, temos, então, 
que nos enfrentar.

Reconhecendo aonde esta-
mos presos (e vejam que con-
seguimos nos prender por nós 
mesmos, não é preciso de nin-
guém mais para isso) consegui-
remos entender melhor o quê 
se desprender signi ca para nós 
e para os outros, aqueles que 
nos rodeiam e conosco intera-
gem. Assim não será sacri can-
te nos desprendermos de algo 
quando entendemos o bem que 
pode fazer estarmos mais aber-
tos e mais  exíveis ao porvir.

Possuímos habilidades ini-
magináveis e a capacidade de 
discernir o quê é legal e quê não 
é. Não só pelo nosso insti nto, 
mas por nossa inteligência, que 
nos permite aprender a lidar 
com o receio do novo e nos ani-
ma a correr riscos.

Visto desse ângulo, podemos 
dizer que que nos é natural  bus-
carmos a mudança, porque é 
nela que está nosso aprendizado 

como pessoas e pro ssionais. 
Determinação, dedicação e 

desprendimento. 
Falta, agora, o método, e 

este está diretamente ligado 
à disciplina. Não aprendemos 
sozinhos. Procuramos fazer se-
guindo modelos e aos poucos, 
vamos lapidando com a nossa 
própria criati vidade. 

A disciplina é a chave-mestra 
de qualquer construção huma-
na. Não podemos esperar bons 
resultados se não a ti vermos. 
Fazer de qualquer jeito é igual a 
não fazer nada. 

Temos um projeto? Temos 
que fazer direito, aplicando a 
,melhor práti ca recomendada, 
a nal as prati cas existem por 
um moti vo. Isso passa pelo estu-
do do seu interlocutor, da conje-
tura, do potencial que carrega-
mos. Só com essa observância 
conseguiremos ser bons  desen-
volvedores, analistas e melhores 
gestores. 

Chegamos, en m, ao quar-
to “D”. Unindo-os sistemati ca-
mente poderemos alcançar os 
nossos objeti vos. Ou seguimos a 
fórmula própria para o sucesso, 
entendendo a sua necessidade, 
ou conti nuamos eternamente 
na mediocridade.

Que venha 2011. estamos 
prontos para ele. FELIZ ANO 
NOVO!

Palavra do Presidente

Editorial

Ed
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or
ia
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Primeiramente, um Feliz Natal e um 
Próspero Ano de 2011 para todos!

Prezados companheiros do SINDIFIS-
CAL-ES, nesta edição encerramos o ano 
de 2010, após muito trabalho, na SEFAZ, 
na SEGER, no IPAJM, no Tribunal de Con-
tas, na Assembléia Legislati va, na FENA-
FISCO, na Câmara Federal e no Senado 
Federal.

O planejamento estratégico do sindi-
cato para o ano de 2011 já está pronto. 
É a defesa dos projetos de nosso interes-
se, são inúmeras reuniões. É cansati vo, 
mas nos esforçamos para honrar sua 
con ança. Hoje, temos parcerias impor-
tantes no estado, e a nível nacional, e 
conseqüentemente o reconhecimento 
do papel importante do Fisco para o es-
tado e a sociedade. E é muito bom ou-
vir isso do Governador Paulo Hartung, 
como aconteceu no Hotel Radisson, du-
rante abertura da reunião do Confaz.

 
Compromisso com o Fisco

 O Sindi scal-ES foi convidado para 
parti cipar do planejamento estratégico 
do Senador eleito Ricardo Ferraço. Es-
ti vemos com o Governador do Estado 
e seus Secretários, que rea rmaram o 
compromisso com o  sco capixaba, prin-
cipalmente em relação ao teto, que será 
resolvido na Assembléia Legislati va, atra-
vés de um Decreto Legislati vo, a exemplo 
do ano de 2009. Aproveitamos a opor-
tunidade para solicitar a intervenção do 
Governador para o pagamento do abono 
ao  sco, ele se comprometeu estudar 

com o Secretário Heráclito uma saída. O 
Secretário Heráclito e sua assessoria nos 
informaram dias depois que o Governa-
dor pediu, mas o Parecer da Procuradoria 
informou não ser possível o pagamento, 
mesmo em folha suplementar. 

Comissão de Negociação na Assem-
bléia Legislati va

 A Comissão de Negociação Amplia-
da, após vasta atuação durante o ano de 
2009 e 2010, nos dia 21 e 22 de dezem-
bro de 2010 irá acompanhar na Assem-
bléia Legislati va a votação do Decreto 
Legislati vo que alterará o Teto do Execu-
ti vo, conforme acordado.

 
Nova Identi dade do Fisco Capixaba 

“Fisco Cidadão” 
 2011 será um ano diferente, de 

muitas lutas sim, mas um ano que es-
taremos mais próximos da mídia e da 
sociedade capixaba. O  sco terá uma 
nova identi dade “Fisco Cidadão”. Te-
mos que mostrar que podemos fazer a 
diferença, é uma grande dívida com os 
movimentos sociais, precisamos ajudar 
asilos, orfanatos, abrigos, AFECC, ACAC-
CI, casa para tratamento de drogados e 
alcoólatras, dentre outros. São nossos 
irmãos menos favorecidos. Iremos tra-
balhar em várias ações, breve iremos 
divulgá-las. É inegável a necessidade de 
maior representação parlamentar, e te-
remos. Em suma, o projeto de inclusão 
políti ca é isto. Precisamos trazer para o 
nosso lado o máximo de parlamentares 

que pudermos, através da recíproca do 
engajamento, independente de bandei-
ra políti ca. 

 
FENAFISCO

 Hoje a FENAFISCO é a enti dade sin-
dical mais respeitada no Congresso Na-
cional, envolvendo-se em questões im-
portantes como a Reforma Tributaria, 
Reforma Previdenciária, Teto Salarial 
Único, PEC 555 - não taxação de aposen-
tados e pensionistas, Aposentadoria Inte-
gral para viti ma de de ciência fí sica, PEC 
89 – Teto Único, Aposentadoria Especial 
para o Fisco, além da Lei Orgânica, que 
colocará o  sco numa condição de inde-
pendência insti tucional e  nanceira. 

Hoje, temos como Diretor de Comu-
nicação da FENAFISCO, Guilherme Frede-
rico Pedrinha de Azevedo, que levará sua 
experiência para engrandecer ainda mais 
o nosso SINDIFISCAL e a FENAFISCO.

 
UNIMED

 Fechamos o ano de 2010 com uma 
negociação histórica com a UNIMED que 
aplicou 12% de reajuste, além de trans-
formar nossa tabela em 10 níveis, con-
forme Resolução da Agência Nacional de 
Saúde – ANS. Foram muitas reuniões, e 
 zemos o melhor para você.

 
2010 - O Ano do Jubileu de Ouro do 

Fisco Capixaba
 
O Sindi scal-ES realizou eventos de 

03 a 06 de novembro, para mostrar a 

importância do  sco no desenvolvimen-
to do nosso Estado. Destaque para o 
Seminário “Rumos do Fisco”, onde de-
batemos os novos projetos da SEFAZ, a 
Lei Orgânica, o Subsídio, e a Previdência 
Social. Tivemos o lançamento da Revista 
“Visão FENAFISCO” e a comemoração do 
“Dia do Auditor Fiscal”, na Assembléia 
Legislati va. Inauguração da Nova Sede 
do Sindi scal. Aprovamos o orçamento 
2011, e lançamos o “Prêmio Sindi scal 
de Jornalismo”, além de lançarmos o Ví-
deo Insti tucional do SINDIFISCAL ES, que 
emocionou a todos.

 
XV CONAFISCO

 Cerca de vinte cinco colegas foram 
parti cipar do maior encontro da história 
do Fisco Estadual, com mais de 1.500 
Auditores inscritos, de todos estados. 
Alguns com delegações de mais de 100 
colegas. Duas reuniões do Conselho De-
liberati vo da Fena sco, em Santa Cata-
rina. No dia 28 (domingo), reunião com 
os parlamentares, na tarde do dia 29, 
além da abertura; os Painéis debateram 
reformas 2011, destaque para Reforma 
da Previdência, Reforma Tributária, Lei 
Orgânica e o futuro do movimento sin-
dical no Brasil. Destaque para o colega 
Rogério Zanon, que apresentou seu tra-
balho com muito brilhanti smo, tendo o 
SINDIFISCAL ES, coordenando e secre-
tariando os trabalhos.  Trabalharemos 
em 2011 para levarmos o maior número 
possível de colegas nos eventos do  sco 
em outros estados.

Feliz Natal e Próspero 2011
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Especial

Pela segunda vez nesse governo, Vitória foi 
palco da reunião do Conselho Nacional de Polí-
ti ca Fazendária – CONFAZ. Realizado a cada três 
meses em uma cidade diferente do Brasil, o en-
contro traz a presença dos secretários estaduais 
da Fazenda e seus assessores de todo o país.

A reunião aconteceu no hotel Radisson, no 
dia 10 de dezembro, com a presença do SINDI-
FISCAL-ES representada pelo presidente Getúlio 
Ramos Pimentel e o Diretor de Comunicação Gui-
lherme Frederico Pedrinha de Azevedo. 

O evento também contou com a parti cipação 
do secretário-executi vo do Ministério da Fazen-
da, Nelson Machado, do secretário-executi vo do 
CONFAZ, Manuel dos Anjos Marques Teixeira e 
do Governador Paulo Hartung que, na abertura, 
mostrou agradecimento e entusiasmo com o fu-
turo de nosso país. 

“Torço para o crescimento do país por igual, 
tanto aqui em nosso estado, como em todos os 
outros estados do Brasil. Não existe um estado 
forte, existe um país forte. Quando cheguei ao go-
verno, oito anos atrás, o Espírito Santo estava pa-
rado no tempo há um século. Caminhamos muito 
e crescemos muito, temos um novo estado. Termi-
no o governo realizando muito mais do que ima-
ginei ser possível fazer. Vamos entregar uma casa 
absolutamente arrumada”, disse Paulo Hartung. 

O secretário da Fazenda capixaba, Bruno Ne-
gris, destacou que o evento é de extrema impor-
tância tanto para o país, quanto para o estado. 
“São tomadas aqui decisões importantes, que 
vão in uenciar a economia de todo o País”. 

O 140ª CONFAZ estabeleceu tolerância de 90 
dias para empresas optantes pelo Simples Na-
cional que perderam o prazo de adoção da Nota 
Fiscal Eletrônica (NF-e). Com a medida, as notas 
emiti das por essas empresas até três meses de-
pois do prazo  nal terão valor legal. 

A decisão atende a um pedido do Grupo de 
Trabalho Fazendário (GTFaz) do Espírito Santo, 
formado por representantes da Secretaria de Es-
tado da Fazenda (SEFAZ) e do setor empresarial 

capixaba.
Outra de nição relati va à NF-e aprovada na 

reunião, foi a prorrogação da obrigatoriedade de 
emissão do documento pelas empresas editoras 
de jornais, revistas e demais periódicos para 1º 
de julho de 2011. A medida atende a um pedido 
da Associação Nacional dos Jornais (ANJ). 

O secretário de Estado da Fazenda, Bruno Ne-
gris, informou que outra proposta da Sefaz que 
seria apreciada na reunião vai à votação virtual 
pelo Confaz. Trata-se da concessão de isenção de 
ICMS nas vendas de CDs de músicas de autoria 
de arti stas capixabas realizadas por cooperati vas 
de músicos. 

O secretário lembrou que durante a reunião 
começaram as discussões acerca do Fundo de 
Parti cipação dos Estados (FPE). O Supremo Tri-
bunal Federal (STF) estabeleceu prazo até 2012 
para que os Estados rede nam o modelo de dis-
tribuição que data de 1989.

O Espírito Santo, que hoje recebe 1,5% dos 
repasses da União relati vos a Imposto de Renda 
e Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), 
espera elevar sua cota.

“É uma questão muito importante, que come-
ça a entrar em urgência”, avalia o secretário-exe-
cuti vo do Ministério da Fazenda, Nelson Macha-
do, que representou o ministro Guido Mantega 
na reunião.

CONFAZ retorna a Vitória

Durante a abertura do Confaz, a Secretaria de 
Estado da Fazenda lançou um vídeo e uma revista 
sobre a recuperação econômica do Espírito Santo, 
realizada durante os últi mos oito anos.

A revista e o vídeo abordam como o Espírito San-
to saiu de uma situação  nanceira críti ca, no ano de 
2002, e comemora hoje não só a recuperação, mas 
também um salto na capacidade de investi mentos 
- o volume de investi mentos aumentou de R$ 150 
milhões em 2003 para mais de R$ 1 bilhão em 2009.

Outro moti vo de comemoração é que, entre 2003 
e 2008, as transferências de ICMS do Estado para os 
municípios cresceram 81%, enquanto a média nacio-
nal teve evolução de 42,5% no mesmo período.

Entre as medidas que permiti ram ao Governo 
chegar a esses números estão: exti nção, a parti r de 
2003, de 400 regimes especiais de tributação, redu-
ção nos gastos, combate à sonegação, aperfeiçoa-
mento do sistema de arrecadação e investi mentos 
na quali cação dos servidores.

O secretário de Estado da Fazenda, Bruno Ne-
gris, lembra que o vídeo e a revista são documentos 
de prestação de contas do Estado, sendo a revista 
também importante fonte de pesquisa para pro s-
sionais da área de  nanças. 

Fonte: Assessoria de Comunicação da SEFAZ-ES

Governador Paulo Hartung com o Secretário da Fazenda 
Bruno Negris e prefeito de Vitória João Coser 

Guilherme Pedrinha com o capixaba 
Pedro Menegueti  subsecretário da Receita de Minas Gerais

Lançamento do Vídeo e Revista:  
Gestão Fiscal do ESPÍRITO SANTO  Aprendizado para o futuro

Um novo Espírito Santo. 
Esperança que se concreti za a cada dia

Paulo Hartung a rma que a caminhada 
de travessia que empreendemos a parti r 
de 2003 nos levou a uma nova  fronteira 
histórica, como bem temos experimen-

tado  nestes últi mos oito anos.

Para ele, o Estado do Espírito Santo foi muití ssimo além do 
imaginado, ante o cenário encontrado, marcado pelo desgo-
verno, por uma corrupção endêmica e pela falência da capa-
cidade do Executi vo de prestar serviços e entregar obras pú-
blicas.

Hoje, o Espírito Santo vive um novo modelo de gestão 
pública baseado na responsabilidade  scal, na meritocracia 
e na vontade de tornar cada vez melhor a roti na do servidor 
e o atendimento ao cidadão.

Como conseqüência exibe, atualmente, uma das melhores 
situações  nanceiras entre os estados brasileiros. Essa condi-
ção foi alcançada após uma ampla reestruturação das contas 
públicas, num processo que reverteu completamente o quadro 
de total deterioração  scal que caracteriza as  nanças do setor 
público capixaba até então. No início de 2003, re eti am um 
quadro de baixa capacidade de arrecadação, descontrole de 
gastos e alto nível de endividamento junto a servidores e for-
necedores, con gurando um per l claramente insustentável.

Isso fez com que, naquela época, os governos estaduais 
recém- eleitos, sob o impacto da crise que reduziu suas re-
ceitas totais disponíveis em 5%, promoveram um corte nos 
gastos (-28,1%), ao mesmo tempo em que reduziram o en-
dividamento de curto prazo, que passou de R$ 25,1 bilhões 
para R$ 21,7 bilhões, de 2002 para 2003. 

No campo da receita, as ações se voltaram principalmen-
te para a adequação da legislação tributária às necessida-
des do Estado. Esse movimento foi guiado por uma dupla 
preocupação. Era preciso eliminar diversas distorções que 
acabavam por deprimir a capacidade de arrecadação do  s-
co estadual.

Tal desempenho de arrecadação impactou, fortemente, 
as  nanças dos municípios capixabas, que assisti ram a um au-
mento sem precedentes das transferências consti tucionais e 
voluntárias por parte do Estado. Esses recursos representam 
cerca de um terço do conjunto das receitas dos municípios 
capixabas, sendo o item mais importante a parcela de 25% 
da arrecadação estadual do ICMS transferida os municípios, 
conforme estabelece a Consti tuição Federal.

Essa inversão da situação de endividamento de curto pra-
zo associada à expansão da receita foram fatores decisivos 
para melhorar o per l do endividamento do setor público 
capixaba. O Governo estadual realizou inclusive novas ope-
rações de crédito sem prejudicar a saúde  nanceira de suas 
contas. Entre 2003 e 2008 o Estado contraiu emprésti mos 
junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), à 
Caixa Econômica Federal (CEF) e ao Banco Nacional de Desen-
volvimento Econômico e Social (BNDES).

Nos gastos públicos, a mudança na forma de gestão foi 
outro elemento central do reajuste  scal do Espírito Santo. A 
mencionada situação de intenso desequilíbrio  nanceiro do 
início de 2003 exigia medidas imediatas de adequação dos 
gastos do Estado à sua base de  nanciamento. Assim, uma 
das primeiras ações do governo logo após o início do manda-
to foi substi tuir o projeto de lei orçamentária para exercício, 
ainda em tramitação na Assembléia Legislati va, por uma pro-
posta elaborada em bases realistas, com cortes signi cati vos 
nas despesas programadas para todos os poderes.

O Espírito Santo no contexto nacional
A evolução recente dos principais indicadores  scais do 

Estado frente às demais unidades federadas deixa evidente 
o sucesso da estratégia de ajuste e reequilíbrio patrimonial 
empreendida pelo Governo Estadual a parti r de 2003. Os 
índices não só posicionam o Espírito Santo entre os estados 
de melhor saúde  nanceira, como re etem um salto sem 
precedentes na qualidade das  nanças estaduais, que, al-
guns anos antes, estavam entre as mais frágeis do país.

O Legado e os desa os
A mudança no padrão de gestão das contas públicas do 

Espírito Santo, iniciada em 2003, deixou dois grandes lega-
dos para o Estado nos próximos anos.

O primeiro decorre da melhora generalizada das condições 
de gestão  nanceira, notadamente no que se refere à recupe-
ração da capacidade de planejamento do Governo Estadual.

O segundo legado relaciona-se a um conjunto de inves-
ti mentos essenciais para o Estado. A base  nanceira cons-
truída nos últi mos anos permiti u ao Governo realizar um 
grande volume de investi mentos, que nos últi mos dois anos 
giraram em torno de R$ 1 bilhão ao ano, marca bastante 
signi cati va para os padrões capixabas.

Fonte: Revista Gestão Fiscal do Espírito Santo - 
Aprendizado para o Futuro (SEFAZ-ES)
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Entrevista

Ação Fiscal - Para um Secretário da 
Fazenda, qual a sensação de fechar as 
contas no azul?

Secretário Bruno Negris: Primeira-
mente a sensação de dever cumprido. 
Depois de prati camente oito anos de go-
verno Paulo Hartung, nós termos a opor-
tunidade de encerrar esta gestão é muito 
grati  cante. Bem sabemos que no início 
de 2003 as condições eram adversas e o 
cenário desanimador. E por mais que se 
acreditasse na capacidade de arrecada-
ção do Estado, sabíamos que estávamos 
diante de grandes di culdades. Então en-
cerrar 2010 nas condições favoráveis que 
vamos encerrar é comprovar que supera-
mos uma etapa muito difí cil. 

Em parti cular nossa gestão aqui na 
Secretaria da Fazenda, eu e o Gustavo, 
na qualidade de secretário e subsecre-
tário, assumimos em julho de 2009. No 
auge da crise econômica! Era o pior mo-
mento do governo em termos de arre-
cadação, de resultado da receita. Isso 
considerando que, quando existe uma 
crise econômica internacional o re exo 
no Brasil é de um tamanho e no Espí-
rito Santo é de um pouco mais. Consi-
derando também que nossa economia 
é muito focada para o exterior, foi um 
desa o maior ainda, manter nossa ca-
pacidade de arrecadação e retomar esse 
crescimento que já vinha a cada ano um 
maior do que o outro. Num primeiro 
momento, nós comparávamos nossa ca-
pacidade de arrecadação com governos 
anteriores e em outro determinado mo-
mento nós já estávamos comparando 
com nós mesmos. E nós já tí nhamos ob-
ti do resultados fantásti cos, dentre eles 
o resultado de 2008. A parti r daí o de-
sa o só foi crescendo a cada momento. 
E agora que fechamos 2010, lançamos a 
revista “Gestão Fiscal do Espírito Santo: 
Um aprendizado para o Futuro”, onde 
demonstramos esses números. A pe-
quena queda que aconteceu em 2009 e 
depois já a recuperação em 2010. Então 
acho que todos nós estamos extrema-
mente sati sfeitos e com a sensação de 
dever cumprido.

Ação Fisscal - Qual o panorama eco-
nômico, potencial de investi mentos, que 
 ca para o próximo governo?

Secretário BBruno Negriis - Temos dois 
aspectos para analisar. Primeiro o can-
teiro de obras que está hoje no Estado 
do Espírito Santo. O governo Paulo Har-
tung conseguiu alavancar, e muito, os 
dois últi mos anos em termos de investi -
mento. Um bilhão em 2009 e um bilhão 
em 2010. Deixamos um governo com 
grandes obras e a maioria delas a serem 
concluídas em 2011 com o dinheiro todo 
em caixa inclusive. O novo governo não 
entra com o impacto dessas despesas já 
assumidas. O governo entra com todo 
dinheiro em caixa realizar todos esses 
pagamentos, ou seja, não deixamos im-
pacto nenhum no orçamento do próxi-
mo governo. 

Sem nenhum passivo o novo governo 
entra numa condição extremamente fa-
vorável para fazer sua gestão sem o atra-
so de ter que pagar contas de governos 

anteriores. 
Por isso que foi importante o lança-

mento dessa revista, para registrar todo 
esse trabalho. Porque muitas vezes se 
isso  car só na memória acaba no es-
quecimento. Lançamos a revista para 
consolidar todo esse trabalho que foi 
feito ao longo do tempo. Aqui registra-
mos toda equipe, onde quem  zer uma 
breve leitura vai ver exatamente o que 
foi o inicio desse governo e o  nal desse 
governo. 

Junto com a revista  zemos um ví-
deo, que eu diria na minha avaliação, 
um vídeo até emocionante. Quem vê 
se emociona, exibimos lá no CONFAZ e 
muitas pessoas,  inclusive de outros es-
tados, se emocionaram. Na minha fala, 
na reunião do Confaz, eu disse que na 
verdade aquilo ali era uma homenagem 
não só à Secretaria da Fazenda do Espí-
rito Santo, mas a todas as demais secre-
tarias. Eu acredito que a Secretaria da 
Fazenda é uma secretaria meio, ela via-
biliza as demais secretarias. Essa revista 
e esse vídeo demonstram isso de uma 
forma muito clara. 

Conti nuando, dentro do investi men-
to público temos que pensar no inves-
ti mento na Secretaria da Fazenda. No 
primeiro momento era muito difí cil fazer 
investi mento na Fazenda porque preci-
sávamos de uma recuperação econômi-
ca. Começamos a fazer investi mentos 
de 2009 para cá. Inauguramos o Anexo 
da Metropolitana, que chamamos de 
Auditoria Regional Metropolitana, essa 
é a nova nomenclatura que vamos uti -
lizar. Fizemos essa separação: Gerência 
de Atendimento e a Gerência Fiscal. 
Estamos com várias obras em anda-
mento, para se ter uma idéia estamos 
terminando a gestão, mas parece que 
estamos começando hoje. A nova agên-
cia de Vitória, será inaugurada no dia 
28 de dezembro, se Deus quiser, se não 
ti ver nenhum percalço. Estamos  nali-
zando o levantamento de necessidades 
da agência de Vila Velha, na agência de 
Guarapari a previsão é  nalizar as obras 
em 22 de dezembro, juntamente com as 
agências da Serra e Linhares. Em Cariaci-
ca vamos mudar para dentro da Central 
Fácil, um espaço muito maior e confor-
tável. Cachoeiro será  nalizada agora 
dia 17, São Mateus está aguardando um 
pouquinho, Aracruz está quase pronta e 
outras mais fechando levantamento. 

Aqui no prédio sede apesar de anti -
go precisamos fazer uma manutenção 
porque ainda vamos  car algum tempo 
por aqui. Temos duas obras, ao mesmo 
tempo, em andamento. Uma no telhado 
e outra no CPD uma ampliação da par-
te elétrica que é muito importante. Em 
janeiro começa a troca dos elevadores. 
E paralelamente a isso, no próximo dia 
22 de dezembro sairá o edital da nossa 
nova sede na Enseada do Suá. Espera-
mos deixar isso pelo menos consolida-
do, mas o contrato só vai ser assinado 
em janeiro com o novo secretário que 
aqui chegar. Estamos adquirindo veícu-
los novos, oito caminhonetes principal-
mente para blitz, operações especiais A 
licitação está pronta, o contrato foi as-
sinado e a entrega deve ser em janeiro. 
O parque tecnológico foi prati camente 

todo renovado. Compramos tudo isso 
com o Fundo de Desenvolvimento Fa-
zendário. Gastamos quase sete milhões 
nesses investi mentos. 

Ação Fiscal - Como Auditor Fiscal, 
como o Senhor avalia a experiência de 
ter exercido o cargo de Secretário da Fa-
zenda?

Secretário Bruno Negris – É chegar 
ao ápice da carreira, considerando que 
eu e o Gustavo entramos aqui por con-
curso público há 26 anos. Trabalhamos 
no âmbito da Receita Estadual em qua-
se todos os setores, Posto Fiscal, Volan-
te, Auditoria de empresas. Em maneira 
geral passamos por todos os setores. 
Trabalhamos em assessoria, fui repre-
sentante da COTEPE, convivemos duran-
te muito tempo em Brasília a parti r do 
momento em que passamos a trabalhar 
junto ao Confaz e o Gustavo no ENCAT.  
Passar por todos esses setores, facilitou 
muito a nossa gestão porque conhece-
mos um pouco da história o que ajudou 
na tomada de decisões. E uma caracte-
rísti ca nossa, posso dizer com toda tra-
quilidade, é muitas vezes chegar numa 
determinada função e não  car ali es-
tagnado esperando as coisas acontece-
rem ou ser meramente um burocrata. 
Na verdade a gente chega com vontade 
de mudar, exatamente por conhecer os 
problemas. Eu diria que a medida mais 
ousada que tomamos ao longo desse 
tempo foi fechar os Postos Fiscais. E com 
isso contrariamos algumas posições por-
que as pessoas achavam que aquilo iria 
comprometer o resultado de todo o 
comportamento da receita. Então mon-
tamos uma equipe de Auditores Fiscais 
que fez um estudo e balizou nossa to-
mada decisão no senti do de fechar os 
postos. Isso foi em 2009 em plena crise 
econômica! O fechamento começou em 
julho e foi até setembro. Foi uma ati tude 
ousada de nossa parte. Fomos conver-
sar e enfrentamos às vezes colegas mais 
exaltados e está provado hoje que está-
vamos no caminho certo. Está provado 
que a modernização, a automação do 
processo decorreu exatamente de nos-
sa experiência nisso. Não podemos dizer 
que mudamos o processo, mudamos a 
forma de fazer o processo. É automati -
zar aquilo que era feito manualmente. 
Essa foi a grande experiência, além da 
responsabilidade. 

Imagina dois auditores chegarem ao 
cargo de secretário da Fazenda e sub-
secretário da Receita e não dar certo. 
Poderia condenar toda uma categoria a 
uma posição adversa. Então nós tí nha-
mos também essa obrigação. Por isso 
que nos empenhamos muito. Pode ter 
certeza que esse um ano e meio foi de 
muito trabalho, nos privamos de horas 
com nossa família para estar aqui e re-
presentar bem essa categoria da qual 
fazemos parte. 

Hoje, parti cularmente, ti ve uma fala 
com o governador e ele disse estar re-
comendando a todos que puderem que 
permaneçam com os auditores nesse 
trabalho junto a Fazenda porque foi im-
portante e está dando resultado. 

Mas reitero também que não olhei 

a Fazenda só pelo lado da Receita. Tra-
balhei muito a organização do Tesouro, 
que hoje também se consolida, tem sua 
marca, que até hoje não existi a, em par-
ceira com a receita que ganha também 
sua marca. Dois concursos públicos de 
consultores, criando a carreira exclusi-
va, porque também é muito importante 
para estrutura da Fazenda para efeito 
de controle das  nanças, contabilização 
e prestação de contas para o Tribunal 
de Contas.  Foi uma parte que ti ve de 
aprender muito, considerando que mi-
nha formação é dentro da receita, mas 
valeu a pena. A gente chega no dia 31 
muito sati sfeito.

Ação Fiscal - Como Auditor Fiscal, 
como o Senhor avalia a experiência de 
ter exercido o cargo de Subsecretário da 
Receita?

Subsecretáário Gustavo GuG erra – Re-
almente foi um grande desa o. A crise 
chegou primeiro nos Estados Unidos em 
setembro de 2008 e na época eu estava 
fazendo um curso na ESAF sobre Gestão 
Fiscal e Macroeconomia, dado pelo Fun-
do Monetário Internacional. A crise só 
chegou no Espírito Santo em janeiro de 
2009 e parti r daí a receita do Estado to-
das as vezes era menor do que os meses 
anteriores. 

Estávamos com uma curva declinante 
quando o Bruno foi convidado para ser 
secretário. Foi um momento de coragem 
da parte dele, porque talvez poucas pes-
soas aceitariam assumir  uma secretaria 
em plena crise econômica. Ao aceitar o 
convite do governador ele nos convidou 
para parti lhar esse desa o e nós aceita-
mos junto com os gerentes também que 
estavam a frente da Secretaria da Fazen-
da e todos os auditores. Essa convocató-
ria nos foi colocada como uma missão e 
eu acredito que nós  zemos o máximo 
para restaurar a Receita do Estado. Pou-
cos meses depois a curva já começou a 
inverter. 

Em 2010 já começamos a trabalhar 
com uma previsão de que no  nal de 
2010 teríamos superado a crise de 2009 
e retornaríamos aos patamares de 2008. 
Com os números que temos de novem-
bro deste ano já conseguimos superar o 
ano de 2008, considerado o melhor ano 
da história da receita do Espírito San-
to. Então em 2010, 2008 passou a ser 
o segundo melhor ano da história. Esse 
resultado atribuímos não só ao nosso 
trabalho, mas a toda equipe da SEFAZ, 
os administrati vos, todas as pessoas de 
apoio da área de informáti ca, todas as 
pessoas contribuíram para isso. Na ver-
dade não é o sucesso do secretário, mas 
o sucesso de toda equipe. O reconheci-
mento é feito com os números que es-
tão aí. Na verdade o nosso trabalho só 
conseguimos demonstrar com números, 
aqui os números falam por si só. 

Quero agradecer o apoio de todos, 
a con ança do secretário Bruno, a con-
 ança do governador Paulo Hartung no 
trabalho da gente. Agora é buscar novos 
desa os sempre, estamos novinhos ain-
da, ainda temos uma vida úti l de traba-
lho, pelo menos mais uns 12 anos para 
conti nuar. Sempre pronto para contri-

Desde julho de 2009 à frente da Secretaria de Estado da Fazenda e Subsecretaria de Re-
ceita Estadual, Bruno Pessanha Negris e Gustavo Assis Guerra, receberam o Ação Fiscal 
no dia 13 de dezembro para uma entrevista. Os dois auditores falaram da experiência 

como gestores da Secretaria, da sati sfação de terem colaborado para o crescimento do 
Estado do Espírito Santo e agradecem a todos pela parceria. Con ra!
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buir para o projeto do Espírito Santo.
Tendo em vista o que o secretário co-

locou, mais de 280 obras em andamento 
com previsão de inauguração em 2011 
com dinheiro em caixa, dentro do dita-
mes da lei de responsabilidade  scal. 
A lei coloca isso, só pode começar uma 
obra nova para ser concluída em outro 
governo se o dinheiro esti ver disponi-
bilizado. Acho que isso também é uma 
marca, quer dizer, não se deixa dívida na 
virada do ano para o próximo governo 
sem ela estar devidamente provisiona-
da com recursos  nanceiros em banco. 
Daí nossa sensação de dever cumprido. 
A maior sensação que a gente tem e de 
grati dão pela contribuição e a parceira 
que os colegas ti veram com a gente para 
divisão desses números.

Ação Fiscaall - O que  ca dessa expe-
riência para o Auditor Bruno Pessanha 
Negris e para o Auditor Gustavo de Assis 
Guerra?

Secretárrio Bruno Negris –– A experi-
ência foi uma coisa fantásti ca. Na verda-
de a nossa formação em si como auditor 
 scal é para auditar. De uma hora para 
outra você se transforma em um gestor, 
um pouco mais do que isso é um gestor 
público. A grande experiência é exata-
mente essa: você aprender a gestão de 
pessoas, a gestão  nanceira, trabalhar 
com planejamento, com prioridades, 
com oportunidades. Então isso tudo é 
uma grande escola, uma experiência 
fantásti ca e sem dúvida lidar com as pes-
soas é a maior delas. As pessoas estão 
se ajudando, estão comparti lhando mo-
mentos bons, ruins, difí ceis, mas estão 
sempre junto com a gente. Isso é fun-
damental. Eu diria que nunca me senti  
só. Sempre me senti , com todo mundo 
junto comigo, olhando uma gestão e 
torcendo para que dê certo. Tinha muita 
energia positi va e isso ajudou muito.

Subseecretário Gustavo Guerrra -  Para 
mim foi grati  cante o trabalho. Uma ex-
periência bem diferente de todas, já ti -
nha sido gerente em várias áreas mas 
ser subsecretário é uma outra dimensão, 
a nível até de governo. A intercessão do 
subsecretário na sociedade organizada 
também é diferente, tem que tratar com 
organizações de classe, com federações 
do comercio, da indústria, essa arti cula-
ção é um meio agente políti co com téc-
nico, foi uma experiência nova para mim 
porque sempre fui muito técnico. 

Nessa arti culação podemos colocar 
o empenho que ti vemos pelo resgate de 
compromissos com a categoria. Houve a 
promoção de I para II duas vezes nessa 
administração e, essa últi ma, foi por an-
ti guidade.  Todos os que se inscreveram 
foram promovidos para o nível imedia-
tamente superior a que estavam inscri-
tos. Isso é uma divida histórica que se 
ti nha com a categoria. E também uma 
inovação que foi colocada em nossa ca-
tegoria: a promoção por escolaridade, 
que é uma inovação que não ti nha na 
nossa carreira. O que existi a era a pro-
gressão automáti ca a cada dois anos, 
promoção por nível. Agora temos essa 
nova modalidade que é a progressão 
por escolaridade. É um fator de esti -
mulo para as pessoas que realmente se 
dedicam e estudam. Muito importante 
valorizar a formação das pessoas. É uma 
forma de premiar as pessoas que fazem 
pós-graduação, mestrado, doutorado. E 
isso realmente agrega valor ao recurso 
humano da Secretaria da Fazenda. Um 
legado que a gente deixa. 

Tivemos o concurso público para en-
trada de novos auditores. Foi colocado 
um concurso público em 2002, mas as 
pessoas não entraram. Quando entra-
ram em 2005, foi feito um curso para 
eles. Depois novamente em 2010 en-
traram os novos concursados. Dá um a 
oxigenada. 

Um outro desa o que nos foi coloca-
do são os recursos  nanceiros provisio-
nados para Secretaria da Fazenda atra-
vés do BNDES e do BID mais o Fundo de 
Desenvolvimento Fazendário que não 
ti nha e foi estruturado. Em números ge-
rais para o próximo quadriênio a previ-
são gira em torno de 60 milhões de reais 
de investi mento tanto na área de infra-
estrutura, como treinamento e recursos 
humanos. Acho que é um recurso ne-
cessário e su ciente para manter toda 
carteira de projetos que a Secretaria da 
Fazenda tem no intuito de manter os ní-
veis crescentes de arrecadação, a orga-
nização  nanceira do Estado e fazendo 
frente às novas demandas que o Estado 
tem. 

Dentro dos investi mentos que foram 
colocados vai ser deixado 22 novos pre-
sídios, um custo muito maior. Dois gran-
des hospitais, uma já está pronto que é 
o Hospital Central, uma série de Pronto 
Atendimentos que estão em construção. 
Tudo isso gera não 
só investi mento, 
mas custos de ma-
nutenção. Então a 
receita do Esta-
do tem que estar 
sempre atenta 
porque ela preci-
sa estar sempre 
incrementando 
para fazer par-
te a essas novas 
demandas que a 
sociedade impõe ao administrador pú-
blico. 

A Subsecretaria da Receita Estadual 
como mantenedora de toda a máquina 
administrati va do Estado é fundamental. 
Ter ti do a oportunidade de administrar a 
Subsecretaria da Receita foi um grande 
desa o e uma honra.

Ação Fiscal - O projeto de moderni-
zação fazendária prevê grandes investi -
mentos na área de capacitação de pes-
soal. Qual a previsão para inicio desse 
programa? O que já temos de concreto 
que podemos noti ciar?

Secretárrio Bruno Negris - Os trei-
namentos estão acontecendo desde o 
inicio desse ano e ao longo do ano. Nós 
massi camos os treinamentos a parti r 
do segundo semestre deste ano à parti r 
do momento que conseguimos  rmar 
um convenio com a ESESP.na ordem de 
19 cursos. A cada dia, cada semana tem 
um grupo fazendo treinamento. 

Agora dentro do projeto de  nan-
ciamento do BID, estamos falando de 
formação propriamente dita, mestra-
do com doutorado e pós-graduação 
também. Aí começa um novo momen-
to e nós vamos elaborar uma portaria 
de nindo os critérios para habilitação 
nesses cursos de formação totalmente 
 nanciados pelo BID. O contrato já foi 
assinado, e isso já vai acontecer, mas pri-
meiro tem que haver um pré-cadastro e 
um critério para o parti cipante. 

Para se ter uma idéia,  zemos agora 
o curso de atendimento ao contribuinte, 
atendimento ao público. Temos priori-
zado muito a melhoria no atendimento, 
na prestação do serviço público. É uma 

grande preocupação que nós temos. Es-
tamos preparando as pessoas para isso. 
A agência é o local onde para atender o 
nosso cliente, o nosso contribuinte. Não 
é salutar toda vez que entra ali um con-
tribuinte não obter informação, ser mal-
tratado, sair insati sfeito. Nós temos que 
melhorar porque nossa base de contri-
buintes que querem cumprir a obriga-
ção é muito grande. Não podemos ge-
neralizar como se todos contribuintes 
ti vessem um mal comportamento. En-
tão temos que priorizar e melhorar nos-
sa qualidade de atendimento, de forma 
educada, um servidor bem vesti do, um 
servidor bem preparado para atender. 
Ficamos uma semana nesse primeiro 
momento com a equipe que vai traba-
lhar na nova agência de Vitória, será 
uma nova mesmo, uma referência que 
queremos estender para todas aquelas 
que trabalham na área de atendimento 
ao público.

Na área de auditoria, acabamos de 
adquirir um programa chamado IDEA e 
vamos treinar todos nossos auditores 
para trabalhar nesse programa. Porque 
considerando a Nota Fiscal Eletrônica e 
o SPED, os anti gos programas como o 
Procaf, o Audite estão  cando obsoletos 
estão limitados. Obrigatoriamente, to-
dos deverão conhecer o novo programa 

caso contrário não 
vão conseguir au-
ditar. Nos próximos 
três, quatro anos 
quem não conhe-
cer o programa não 
vai mais conseguir 
exercer sua ati vida-
de. 

Nos próximos 
cinco anos que-
remos recuperar 
todo período que 

 camos sem treinamento. O Francisco, 
gerente de desenvolvimento, tem feito 
vários indicati vos nesse senti do e é in-
teressante. Você pega nossa jornada de 
trabalho ao longo de doze meses, nós 
estamos trabalhando a idéia de reduzir 
isso a dez, porque um será para férias e 
outro para treinamento. Uma média de 
40 horas por semana, quatro semanas 
são 160 horas no mínimo de treinamen-
to por ano. E esses indicadores estão 
dentro do contrato que assumimos com 
o BID. O BID vai exigir o cumprimento 
desses indicadores na medida em que 
os treinamentos forem executados. 

Uma mensagem para Família Fisco 

Secretáriio Bruno Negris s - Eu esti ve 
pessoalmente em cada agência, Gusta-
vo foi comigo em algumas, e sempre que 
tenho oportunidade eu repito isso o que 
vou falar agora, sou muito agradecido a 
cada um pelo empenho e contribuição 
para o sucesso dessa gestão. Ninguém 
faz uma gestão sozinho. E ninguém faz 
uma gestão com pessoas sem vontade 
de colaborar. Então quando aceitei o 
desa o dentro de uma crise econômi-
ca, eu con ei nas pessoas que aqui tra-
balhavam. Eu sabia que tí nhamos aqui 
uma retaguarda que permiti ria que as-
sumíssemos num momento tão difí cil. 
Cada ati vidade maior ou menor que seja 
contribuiu para o sucesso dessa gestão. 

Eu fui pessoalmente em cada agen-
cia, em cada gerencia,  z essa avaliação 
do que foi nosso trabalho dentro desse 
governo. E peço para que todos, com o 
novo secretário que aqui esti ver, conti -
nue com o mesmo empenho, pois quem 
ganha é a sociedade capixaba. 

O Espírito Santo vive um momento 
ímpar. Eu fui abraçado por diversos co-
legas de outros estados, agora no CON-
FAZ, que diziam: “O que vocês  zeram 
com esse Estado? Vocês transformaram 
esse Estado!” São pessoas que nos co-
nheceram antes de 2003, convivemos 
com o pessoal do CONFAZ há muito tem-
po.  E qual era a visão que eles ti nham 
do nosso Estado? Era um estado real-
mente em condições caóti cas. Nós parti -
cipávamos de reuniões fora do Estado, a 
credibilidade nossa era muito difí cil, por 
mais que a gente esti vesse ali fazendo 
um trabalho legal, tentando demonstrar 
conhecimento, as pessoas não viam com 
bons olhos. E quando viram esse vídeo 
agora e viram a revista, os colegas que 
conheciam a mim e ao Gustavo, antes de 
assumirmos os cargos, vieram nos para-
benizar. 

Eu recepcionei bem esses parabéns 
e transmito a todos os colegas. Não fui 
eu, fomos todos nós juntos, com vonta-
de de mudar, de ter uma nova imagem. 
E eu digo que isso re eti u tanto para nós 
aqui, na nossa ati vidade coti diana, como 
também na questão do trabalho sindi-
cal. Eu acho que o Sindi scal hoje, a ní-
vel nacional tem esse respeito, tem uma 
outra visão. Eu percebo isso quando 
converso com presidentes de sindicatos, 
com o próprio Macanhão, com o Rober-
to da Febra te, o respeito que eles têm 
hoje pelo Espírito Santo. Isso fomos nós 
que conquistamos. Com nosso trabalho, 
com muita éti ca e muita capacidade de 
fazer transformação, cada um no seu pa-
pel fez isso muito bem. A mensagem é 
essa, de agradecimento e vamos conti -
nuar nesse caminho porque ajuda a to-
dos nós como categoria, considerando 
que eu sou um auditor  scal. 

A sociedade capixaba que ganha 
muito porque o Espírito Santo entrou 
numa trajetória positi va que não pode 
mais haver retrocesso. A sociedade ca-
pixaba como um todo não permite mais 
um retrocesso. E nós temos uma parcela 
muito importante nisso porque nós  -
nanciamos de alguma forma, com recei-
ta pública todas as ati vidades da gestão 
pública e seus investi mentos.

Subseccretário Gustavo Guerrara - A mi-
nha mensagem é nesse senti do tam-
bém. Quero agradecer as pessoas pela 
colaboração nesses oito anos e em es-
pecial nesse um  ano e meio em que 
esti vemos aqui. Não só aos auditores, 
mas a todos os servidores da Secretaria 
da Fazenda. Foi fundamental a gente ter 
recuperado a receita do estado. Não foi 
céu de brigadeiro os oito anos. Tivemos 
um período tempestuoso, principalmen-
te em 2009. Em 2010 conseguimos re-
verter o quadro. Quero desejar a todos 
um feliz natal um próspero ano novo,

Um abraço a todos e, na verdade, 
agradecer as pessoas pela cooperação, 
coleguismo amizade e carinho.  Grandes 
esperanças foram depositadas em nossas 
mãos, mas a gente tem noção que não 
consegue resolver tudo. Um ano e meio é 
muito tempo, mas também é pouco tem-
po para resolver tantas questões coloca-
das, mas tentamos fazer máximo. 

Entrevista

Quando aceitei o desa o 
dentro de uma crise econômi-
ca, eu con ei nas pessoas que 
aqui trabalhavam. Eu sabia 
que tí nhamos aqui uma re-
taguarda que permiti ria que 
assumíssemos num momento 

tão difí cil. 

Ação fiscal 136.indd   5 23/12/2010   10:55:19



Doe sangue! Doe órgãos, Fisco solidário!6 www.sindi scal-es.org.br • Dezembro 2010 nº 136

Há muito lutamos pelo reco-
nhecimento da periculosidade 
de nossa função. 

Na medida em que os anos 
passam e a criminalidade se 
aperfeiçoa, cresce o risco para 
o exercício da função de Audi-
tor Fiscal. 

Ao contrário do que ocor-
ria em passado distante, hoje 
e cada vez mais, o  sco nunca 
sabe com o que vai se deparar 
ao realizar uma diligência. 

A organização criminosa se 
traveste de empresa, de igreja, 
de escola e, conforme vimos re-
centemente nos noti ciários, até 
mesmo de Organização não Go-
vernamental.

O Auditor Fiscal, ao receber 
uma Ordem de Serviço entra 
nesses estabelecimentos sem 

a salvaguarda própria dada ao 
Agente de Polícia, por exemplo, 
equipado e treinado para en-
frentar tais situações.

Fica o agente do  sco desnudo 
e impotente ante qualquer ma-
nifestação criminosa que possa 
aparecer, contando apenas com 
a sorte, para livrá-lo do mal maior. 

Os governos e parlamenta-
res fazem vistas grossas a situ-
ações como essa. 

Não há como sustentar esta 
situação, por mais tempo. 

A FENAFISCO e os seus sindi-
catos  liados vêm denunciando 
tais situações, inclusive as vá-
rias mortes ocorridas ao longo 
do tempo e apresentaram pro-
postas como a PLC 030/2007-
SF, referente à licença para 
porte de arma, pelo  sco – in-

clusive já normati zada no Rio 
Grande do Sul. 

Também apresentou um an-
teprojeto de lei complementar, 
que dispõe sobre normas gerais 
perti nentes à Administração 
Tributária, no âmbito da União, 
dos Estados, do Distrito Federal 
e dos Municípios, e regula sua 
integração e as carreiras espe-
cí cas, de que tratam os incisos 
XVIII e XXII, do arti go 37, bem 
como o inciso IV, do arti go 167, 
da Consti tuição Federal. O an-
teprojeto prevê, no capítulo IV, 
que trata do vencimento, da 
remuneração, das vantagens e 
dos direitos, em seu arti go 28, 
letra “e” que, os integrantes da 
carreira de Auditoria Fiscal da 
Receita terão direito a perce-
ber, além do vencimento, as se-
guintes vantagens pecuniárias: 
e) adicional de periculosidade, 
de ati vidade de risco, prejudi-

cial à saúde ou à integridade 
fí sica. Tal luta se arrasta desde 
2005, no mínimo. E 2011 será 
o ano ideal para discuti r e fa-
zer aprovar nossas pretensões. 
Também nisso devemos nos 
mobilizar. Sorte não acontece a 
todo momento e,  no dia 17 de 

dezembro, colegas nossos, mais 
uma vez, simplesmente deram 
muita sorte. 

Vejam a notí cia, levada ao ar 
pela TV  Vitória 

Foto: Reprodução TV Vitória 

Apreensão de munição roubada prova a 
periculosidade do trabalho de auditoria  scal

Munição de uso restrito da polícia é 
encontrada em loja de peças para carros em Vitória

Mais de 900 balas calibre 
ponto 40 de uso restrito das For-
ças Armadas foram encontradas 
dentro de uma loja de peças 
localizada no bairro Goiabei-
ras, em Vitória, na tarde desta 
sexta-feira (17). A munição es-
tava dentro de 18 caixas e só foi 

descoberta porque  scais da Re-
ceita Federal foram ao estabele-
cimento veri car denúncias de 
irregularidades em notas  scais.

Como já é de roti na em ope-
rações deste ti po, uma equipe 
da Polícia Militar acompanhou 
os  scais. Segundo os militares, 

a munição estava escondida 
dentro de sacolas embaixo de 
uma prateleira.  

No momento da apreensão, 
apenas funcionários estavam na 
loja. No Departamento de Polí-
cia Judiciária (DPJ) de Vitória, 
policiais ligaram para o dono 

do estabelecimento, Gilmar 
Panciere, que tentou justi  car 
a posse do material. Segundo 
o delegado José Luiz Pazett o, o 
empresário não conseguiu ex-
plicar a origem da munição. 

“Tentaram dizer que a muni-
ção pertencia a um policial. Po-

rém, o dono do local disse que a 
munição pertence ao cunhado 
dele”, completou o delegado. 

De acordo com o delegado, a 
munição foi comprada pela Polícia 
Civil em outubro de 2009. Agora, 
a polícia vai investi gar para desco-
brir como o material foi desviado.
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A parti r do dia 21 de dezembro entra-
mos o cialmente na época mais esperada 
do ano: o verão. Muita diversão, férias, 
praia... e aí mora o perigo. O que e aonde 
você come nessa época? Sim, pode estar 
aí o perigo, a intoxicação alimentar.

É comum as pessoas se alimentarem 
na praia, no clube ou em outros locais que 
muitas vezes não possuem boa higiene e 
conservação dos alimentos. As refeições em 
self-service também aumentam e aí deve-
mos  car atentos na escolha dos alimentos. 

Os salgadinhos na praia, os peixes e 
outros peti scos que na maioria das ve-
zes  cam expostos por longos períodos à 
temperatura ambiente são os principais 
causadores da intoxicação alimentar, que 
pode desestruturar até os organismos 
mais fortes, portanto o mal não tem ida-
de, todos estão sujeitos se realizarem uma 
má alimentação.

Os sintomas são desagradáveis. Após 
a ingestão de alimentos contaminados 
por microorganismos, geralmente cau-
sam diarréia, vômitos, náuseas, febre, 

cefaléias e desidratação. Depende do 
agente causador do distúrbio. A Salmo-
nela, por exemplo, encontrada princi-
palmente em carnes, pode causar todos 
os males acima – um desarranjo intesti -
nal – e até uma desidratação grave, que 
pode se espalhar dos intesti nos para a 
corrente sanguínea, e daí para outras 
partes do corpo, podendo ser fatal caso 
a pessoa não seja tratada rapidamente 
com anti bióti cos. Em geral, os sintomas 
da intoxicação alimentar duram pouco, 
de 4  a 7 dias.

Nos casos menos graves, um dia de re-
pouso e a ingestão de uma grande quanti -
dade de água ou de sucos, são su cientes 
para compensar a perda de líquidos provo-
cada pela diarréia ou pelos vômitos. Nos 
casos mais graves, é necessário procurar 
um médico para o tratamento especi co 
contra o agente causador da intoxicação.

Mas é claro que você não vai querer 
perder nem um dia de suas férias, e vai 
seguir as dicas abaixo para não ter ne-
nhum ti po de problema!

Verão com saúde
Saiba como cuidar da alimentação na época mais quente do ano.

Saúde do Fisco

• Alimentos indicados: frutas, ver-
duras, legumes, folhas verdes, cere-
ais integrais, pães integrais, carnes 
magras, queijos menos gordurosos, 
sobremesas à base de frutas e muitos 
líquidos. Faça refeições mais leves. 

• Alimentos a serem evitados: ali-
mentos gordurosos (carnes gordas, 
queijos gordurosos, molhos à base 
de creme de leite, maionese). Evitar 
frituras e maneirar nas bebidas alco-
ólicas. Pois no verão nosso organismo 
 ca mais sensível aos condimentos 
fortes e às gorduras, podendo causar 
desconforto e mal estar.

• Fracione as refeições diárias 
(coma mais vezes, em menor quanti -
dade).

• Se for comer um sanduíche, es-
colha os que são feitos com carnes 
magras, como um peito de peru, 
frango e queijos magros (ricota, cot-
tage). As carnes magras possibilitam 
uma digestão melhor, evitando o des-

conforto intesti nal.
• Ingestão de líquidos devem ser 

freqüentes (água, sucos naturais, 
chás e água de coco). 

• Pre ra os sorvetes ou picolés à 
base de água e polpa de frutas, pois 
são os menos calóricos.

• Cuidado com os alimentos feitos 
com leite, gordura e ovos na sua pre-
paração. Necessitam de refrigeração 
adequada, pois o calor aumenta a 
proliferação de bactérias que podem 
causar intoxicação alimentar.

• Evitar alimentar em locais que 
não apresentam boas condições de 
higiene.

• Seja criterioso ao escolher locais 
para consumir frutos do mar e pesca-
dos. Procure saber a procedência dos 
alimentos.

• Não consumir de forma alguma 
alimentos perecíveis que  cam ex-
postos à temperatura ambiente.

Fonte: htt p://www.terapiadavida.com.br

Dicas para garanti r seu verão nota 10!

Fisco em Ação
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P erto de uma cen-
tena de Auditores 
Fiscais da Receita 

Estadual, da Região Metropo-
litana assisti ram, na manhã do 
dia 16 de dezembro, à pales-
tra Valorização e Integração do 
Fisco Capixaba 2002-2010,no 
auditório da Subgerencia Fiscal 
Metropolitana (SUFIS-M), em 
Vila Velha. 

Proferida pelo subgerente 
 scal Metropolitano, Geraldo Pi-
nheiro, a palestra trouxe aos ou-
vintes  um histórico da atuação 
da Secretaria da Fazenda,  no 
contexto do desenvolvimento 
do Estado, no período de 2003 a 
2010. “A área fazendária esteve 
e se mantém no centro do pro-
cesso de reconstrução políti co-
insti tucional do Espírito Santo, a 
parti r de 2003”, frisou Pinheiro.

Ele  lembrou que o Espírito 
Santo reduziu os índices de po-
breza e indigência pela metade, 
entre 2003 e 2010, e mostrou 
como o trabalho dos Auditores 
Fiscais contribuiu para ti rar o 
Estado de uma crise insti tucio-
nal e  nanceira, promovendo a  
elevação da arrecadação e da 
capacidade de investi mento do 
Governo, neste período.

As palavras de Pinheiro são 
facilmente comprovadas, tanto 
pelo notável índice de aprova-
ção popular ao governo Har-
tung (90%) quanto pela obser-
vação do  crescimento havido 

nos diversos setores da econo-
mia capixaba. 

Inclusive, em recente  home-
nagem ao secretário de Estado 
da Fazenda, Bruno Negris, o 
presidente do  Sindicato do Co-
mércio Atacadista e Distribuidor 
do Espírito Santo (SINCADES). 
Fez uma avaliação positi va dos 
últi mos oito anos, período em 
que o governo Paulo Hartung 
e os empresários construíram 
um ambiente favorável para o 
crescimento e o fortalecimento 
do setor no Estado. “Estamos 
chegando ao  m de um ciclo 
de oito anos que mudou a face 
do nosso segmento. Durante o 
governo Paulo Hartung ti vemos 
um ambiente favorável, de se-
gurança para os empresários”, 
destacou o presidente do SIN-
CADES e INSTITUTO SINCADES, 
Idalberto Luiz Moro.

Ele lembrou que, em 2008, 
o Governo e os empresários co-
meçaram a elaborar um novo 
modelo para o programa COM-
PETE-ES, alavancando o seg-
mento. “Esse novo modelo deu 
mais segurança na relação com 
o Estado. De 250 empresas, 
passamos para 600 no sistema, 
em dois anos e meio”, lembrou 
Moro, frisando a parti cipação 
da SEFAZ ES, no processo. 

A parceria rendeu tanto que, 
segundo o presidente do SIN-
CADES, hoje, o Espírito Santo 
se tornou o terceiro maior pólo 

de distribuição do Brasil, atrás 
apenas de São Paulo e Minas 
Gerais.

Do mesmo modo, na oca-
sião, o presidente da Federação 
do Comércio do Estado (FECO-
MÉRCIO), José Lino Sepulcri, 
destacou a importância do Gru-
po de Trabalho da Secretaria da 
Fazenda (GTFaz), que reúne re-
presentantes do Governo e do 
setor privado. Ele salientou que 
90% das demandas levadas pelo 
setor empresarial ao GTFaz  fo-
ram atendidas, pelo que ele cha-
mou de  “ goleada de gestão”, 
adotando a parceria com o setor 
privado. “Antes, era mais fácil 
falar com o Papa do que com o 
secretário da Fazenda. Agora, 
não existe mais aquele medo, 
porque tudo é centralizado no 
GTFaz”, explicou.

Agradecendo a homena-
gem, o secretário Negris salien-
tou a importância do trabalho 
de toda a equipe da Secretaria 
da Fazenda na reconstrução 
econômica do Estado e na par-
ceria com o setor privado. “O 
mérito é coleti vo, porque as 
decisões e idéias são todas de 
equipe”, a rmou.

O secretário acrescentou 
que os incenti vos ao setor dis-
tribuidor e atacadista também 
têm re exo sobre a arrecada-
ção do ICMS, viabilizando a 
recuperação econômica e a re-
tomada dos investi mentos. “O 

setor atacadista tam-
bém é responsável 
pelo resultado do Go-
verno nesses anos”, 
comentou 

Em sua palestra, 
o subgerente Metro-
politano lembrou os 
avanços na carreira 
dos auditores  scais, 
abordando aspectos 
a parti r da edição da 
Lei Complementar 
16/92 e recapitulan-
do a história da SEFAZ 
ES, nos últi mos oito 
anos, lembrando a si-
tuação difí cil do caixa 
do Estado em 2003, quando o 
então secretário José Teó lo de 
Oliveira assumiu o comando da 
Secretaria  e explicou que o foco 
do trabalho em conjunto, com o 
setor empresaria,l sempre foi o 
bem da sociedade capixaba

Pinheiro destacou também 
o fato de auditores  scais terem 
assumido os cargos de Secretá-
rio da Fazenda, Bruno Negris, e 
Subsecretário da Receita, Gus-
tavo Guerra. “Já na questão 
gerencial, existe uma situação 
relevante. Desde 2007, o cargo 
é privati vo de auditores”, acres-
centou.

Segundo ele, ter membros do 
GRUPO TAF no comando da ins-
ti tuição aumenta a responsabili-
dade do sucesso. Para ele, essa 
se mostrou “ uma oportunidade 

única, em um quarto de século”, 
O grande registro que  ca é 

a memória do  sco. O enume-
rar das ações do Grupo TAF, ao 
longo dos anos, mais que mar-
car uma trajetória de trabalho 
duro, serve para reavivar na 
mentes de todos nós, a impor-
tância do papel a que nos com-
promissamos com a categoria.

Parabéns à SUFIS M, pelo 
sucesso alcançado. Parabéns 
ao Subgerente Pinheiro, pela 
magistral condução daquela 
unidade fazendária. Parabéns à 
SEFAZ ES, por acreditar e inves-
ti r na “prata da casa”.

Baseado em notí cia produzi-
da pela   Assessoria de Comuni-
cação/Sefaz:  Daniel Hirschmann,  
Maíra Piccin  e Vera Caser .

Palestra destaca valorização 
e integração da Receita Estadual

Janeiro:
28/01/2011

Fevereiro:
28/02/2011

Março:
28/03/2011

Abril:
29/04/2011

Maio:
30/05/2011

Junho:
28/06/2011

Julho:
29/07/2011

Agosto:
26/08/2011

Setembro:
29/09/2011

Outubro:
27/10/2011

Novembro:
28/11/2011

Dezembro:
22/12/2011

Calendário de Pagamento de 2011

Aprovado o aumento do subsídio do executivo e do legislativo
Em sessão ordinária, a Assembléia Legislati va do Espírito Santo aprovou,no dia 21 de dezembro, 

à unanimidade, o PL 279/2010, que reajusta o subsídio do Governador do Estado, do Vice-governador e dos Secretários de Estado.
Aprovado na íntegra, ele  xa os novos valores, como se segue:

Governador - R$ 18.600,00;
Vice-governador - R$ 16.900,00, e

Secretários de Estado - R$ 14.800,00.
Estes valores são válidos à parti r de 1º de janeiro de 2011.

Com isso, grande parte do problema de devolução de salários, por conta do famigerado abate-teto,  ca resolvida.

Aprovado o aumento do subsídio do executivo e do legislativo

Fisco em Ação

O governador eleito do Es-
pírito Santo, Renato Casagran-
de (PSB), con rmou o nome 
do economista Mauricio Cezar 
Duque para assumir a Secreta-
ria de Estado da Fazenda.

Nascido em Vitória, Maurí-
cio Cezar Duque tem 39 anos, 
é casado e pai de dois  lhos. É 
economista formado pela Uni-
versidade Federal do Espírito 
Santo (Ufes), com mestrado 

em Economia Aplicada pela 
Universidade de São Paulo 
(USP). É professor universitá-
rio, ocupou a Diretoria Finan-
ceira da Codesa e a Secretaria 
da Fazenda da Prefeitura de 
Vitória. Atuou como coorde-
nador operacional da cam-
panha de Renato Casagrande 
nas últi mas eleições e atual-
mente é membro da Comis-
são de Transição do Governo.

Em tempos de Casagrande, 
um Duque na Fazenda
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ES na Fena sco

Fazendários de todo o Bra-
sil se reuniram entre os dias 28 
de novembro e 2 de dezembro, 
em Florianópolis (SC), para o 
XV Congresso Nacional do Fisco 
(Cona sco). Na pauta de deba-
tes importantes temas de inte-
resse do Fisco e da sociedade: 
Lei Orgânica da Administração 
Tributária, desa os do sindica-
lismo público brasileiro, pers-
pecti vas políti co-econômicas 
para o Brasil, previdência social 
no serviço público e transpa-
rência na aplicação das receitas 
públicas.

Além dos debates, o Con-
gresso realizou, no dia 29 de 

novembro, as eleições gerais 
da Federação Nacional do Fisco 
Estadual e Distrital (Fena sco). 
Foram preenchidos os cargos 
da Diretoria Executi va e do Con-
selho Fiscal da Federação para 
o triênio 2011/2013. 

A delegação do SINDIFIS-
CAL-ES, que representou o Es-
pírito Santo no congresso, foi 
composta por 16 pessoas, entre 
diretores, auditores, acompa-
nhantes e o Deputado Federal 
eleito César Colnago.

XV CONAFISCO entra para 
história do Fisco Estadual

 “Um evento brilhante para a 
grande família do Fisco”. Assim o 

mestre de cerimônias de niu a 
abertura do XV CONAFISCO, no 
Costão do Santi nho Resort, em 
Florianópolis-SC, na noite de 29 
de novembro. O espetáculo “Di-
verti ssement”,  da Escola do Bal-
let Bolshoi e a execução do Hino 
Nacional pelo saxofonista Lino 
Vieira deram o tom da grande 
noite, que teve a parti cipação 
de cerca de 1.400 congressistas 
e diversas autoridades.

O “trio an trião” – formado 
pelo presidente da FENAFISCO, 
Rogério Macanhão, pelo  pre-
sidente do SINDIFISCO/SC, Fa-
biano Dadam Nau, e pelo pre-
sidente da AFFESC (Associação 
dos Funcionários da Fazenda do 
Estado de Santa Catarina),  Ci-
demar José Dutra – deu as bo-
as-vindas aos convidados. “Este 
é o maior congresso da história 
da categoria e simboliza a força  
que temos para defender re-
formas estruturais para o nos-
so país. O maior problema do 
Brasil não é a alta carga tribu-
tária, mas a má uti lização dos 
recursos públicos. A FENAFIS-
CO tem propostas para mudar 
essa realidade. A organização 
da categoria fará a diferença; 
quem não luta por seus direitos 
não merece nem aqueles que 
já conquistou”, disse Macanhão 
em seu discurso.

Fabiano Dadam lembrou 
que há mais de um ano o nome 
de Santa Catarina foi subme-
ti do para sediar o evento. “As 
di culdades não foram poucas, 
mas todas reforçaram nossa ca-
pacidade de superação”, disse 
o presidente do sindicato an-
 trião, que destacou o apoio 
recebido pelo atual secretário 
de Estado da Fazenda, Clever-
son Siewert, por seu anteces-
sor, Antonio Gavazzoni, e pelo 
ex-governador Luiz Henrique 
da Silveira, e agradeceu a todos 
que se deslocaram de diversas 
partes do país.

Convidados destacam a re-
levância das lutas pela valoriza-
ção da categoria O presidente 
da AFFESC, Cidemar José Dutra, 
destacou que em Santa Catari-
na, Associação e Sindicato ca-
minham de mãos dadas. 

O secretário da 
Fazenda do Estado 
enviou uma sauda-
ção em vídeo enu-
merando as ações de 
inteligência  scal e 
a políti ca de merito-
cracia adotada pela 
Fazenda catarinense. 
Ele foi representado 
pelo diretor de Admi-
nistração Tributária, 
Almir Gorges. 

O senador Randolph Rodri-
gues Alves, do Amapá, repre-
sentou em seu discurso todos 
os parlamentares presentes e 
arrancou aplausos ao dizer que 
“este não era o encontro de 
uma categoria, mas de um seg-
mento fundamental para um 
Estado moderno”. 

Homenagem
O colega auditor  scal Ítalo 

Fernandes, falecido recente-
mente, foi homenageado du-
rante a abertura. “Mesmo não 
estando conosco  sicamente, 
certamente sua energia está 
aqui. Este CONAFISCO é para 
ele”, anunciou o mestre de ce-
rimônias após um momento de 
silêncio. Fotos de Ítalo foram 
projetadas em telões e emocio-
naram os amigos e colegas.

DIRETORIA EXECUTIVA DA FENAFISCO
Presidente - Manoel Isidro dos Santos Neto (PB)
Vice-Presidente - João Marcos de Sousa (PR)
Diretor Administrati vo e Financeiro - Paulo Roberto Ferreira Bon m (MS)
Diretor Para Assuntos Parlamentares e Relações Insti tucionais - Rogério Macanhão (SC)
Diretor de Formação Sindical e Relações Inter-Sindicais - Liduíno Lopes de Brito (CE)
Diretor para Assuntos Técnicos e Comunicação: Guilherme Frederico Pedrinha de Azevedo (ES)
Diretor Jurídico e de Defesa Pro ssional: Mauro Roberto da Silva (RO)
Diretor de Aposentados e Pensionistas – Marco Aurélio Cavalheiro Garcia (MS)

O Diretor de Comunicação e Divulgação do SINDIFISCAL-
ES, Guilherme Frederico Pedrinha de Azevedo, Auditor Fis-
cal e Jornalista, foi nomeado a Diretor para Assuntos Téc-
nicos e Comunicaçãoda Fena sco durante o XV Cona sco, 
realizado em Santa Catarina. 

A eleição de Pedrinha vem consolidar o reconhecimento 
de todo o Brasil ao excelente trabalho que vem executando 
na área da comunicação sindical. Sob sua direção houve uma 
total repaginação das ações de comunicação, divulgação e 
eventos do SINDIFISCAL-ES. O mesmo deverá acontecer em 
nível Federal.

Nossos votos de sucesso nessa nova etapa.

O Fisco Estadual e 
Distrital rea r-
mou a união da 

categoria nas eleições para o 
triênio 2011/2013 da Diretoria 
Executi va da Federação Nacio-
nal do Fisco Estadual e Distrital 
- FENAFISCO, com a presença 
de chapa única no pleito, inti -
tulada “Vencendo Desa os”. Os 
30 sindicatos  liados à Federa-
ção marcaram forte presença 
na votação, realizada no dia 29 
de novembro durante o XV CO-
NAFISCO, quando também es-
colheram os três representan-
tes para o Conselho Fiscal.

A FENAFISCO será presidida 
nos próximos três anos por Ma-
noel Isidro dos Santos Neto (SIN-
DIFISCO/PB), que avaliou o pro-
cesso eleitoral como um período 
de amadurecimento para todo o 

grupo envolvido no pleito. “Sa-
ímos desse processo, além de 
vitoriosos, fortalecidos”, de niu 
o presidente eleito.

Isidro ainda comentou que 
a meta de sua gestão se base-
ará em um tripé: união, cons-
cienti zação e mobilização. Ele 
explicou que formulou esse pa-
râmetro ao longo de seus anos 
atuando no sindicalismo e que 
estes três pontos podem ser 
de nidos da seguinte forma:  
buscar a união dos sindicatos 
pela proposta da Federação; 
conscienti zar pelo crescimento 
e mobilizar pelo trabalho.

O Conselho Fiscal será com-
posto por Rudimar Braz de 
Melo (SINDIFISCO/SE), Fran-
cisca das Chagas Barbosa Lima 
(SINTAF/MA) e Philippe Salha 
(SINAFFEPI/PI).

Eleições rati  cam união do Fisco

SUPLENTES DE DIRETORIA EXECUTIVA
Aunides de Freitas Costa Nunes (AL)
Carlos Pereira Campos (TO)
José Pedro Faria (MT) 
José Alberto Garcez de Carvalho (SE)
Luiz Osvaldo Barbosa Evangelista (AM)  
José Roberto Ferreira de Souza (RR)
Marleide Carvalho de Macêdo (RN)
Otarci Nunes Da Rosa (MT)

CONSELHO FISCAL - TITULARES
Rudimar Braz de Melo (SE)
Francisca das Chagas Barbosa Lima (MA)
Philippe Salha (PI)

CONSELHO FISCAL – SUPLENTES
Maria Cristi na Lima de Sousa (PI)
Antonio Mendes Patriota (DF)
José Alves Coelho (CE)

CAPIXABA É ELEITO PARA A FENAFISCO
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Noite de muito talento e animação

ES na Fena sco

O XV CONAFISCO foi mesmo 
marcado pela quebra de recor-
des em relação às outras edi-
ções. Na III noite de Talentos-
FENAFISCO, foram registradas 
mais de 40 inscrições nas qua-
tro categorias esti puladas no re-
gulamento: Instrumentalistas, 
Instrumentalistas-Can-tores, 
Cantores e Cantoras, Expressão 
de Dança e Poetas Sonhadores. 
O clima, como não poderia dei-
xar de ser, foi de muita euforia e 
descontração. Cada parti cipan-
te que subia ao palco levava o 
público ao delírio. E para mui-
tos dos presentes, o destaque 

Parlamentares de diversas 
unidades da Federação parti ci-
param de uma reunião inédita 
na história do CONAFISCO. Ve-
readores, deputados estaduais, 
federais e um senador discu-
ti ram os interesses da classe 
 scal e seus re exos para a so-
ciedade, em um debate aberto 
com presidentes de sindicatos, 
delegados e diretores sindicais.

O deputado federal e auditor 
João Dado lembrou que o  sco 
está procurando ter mais voz e 
voto. “Muitas vezes quando falam 
em reforma tributária, o fazem 
sem o embasamento necessário 
para atender a sociedade. E é aqui 
que está este embasamento, na 
representação de 37 mil audito-
res  scais estaduais. A FENAFISCO 
vem perseguindo este caminho e 
eu tenho procurado ajudar”, disse 
ele, lembrando que seu mandato 
foi conquistado muito graças à 
classe  scal. O deputado levantou 
o tema do teto salarial, que pas-
sou a ser, em relação ao  sco, um 
constrangedor da categoria. “Já 
avançamos em 12 estados, mas 
ainda temos um longo percurso. 
A remuneração de um agente 
público não deve estar vinculada 
a um agente políti co de caráter 
transitório. A nossa remunera-
ção tem caráter alimentar, então, 
nada mais adequado que um teto 
único”, disse. Dado citou a PEC 89, 
que trata do tema e limita a remu-

neração ao patamar dos ministros 
de Supremo.

Já a PEC 210 de ne que a 
categoria integre uma carreira 
exclusiva de Estado, o que evita 
demissão por avaliação de de-
sempenho. Um terceiro instru-
mento de defesa do  sco e da 
sociedade é a PEC 186, que no 
texto da Consti tuição vai defen-
der a Lei Orgânica da Adminis-
tração Tributária. “A nossa tarefa 
está num processo de transição 
e esta reunião é histórica pela 
grande representati vidade de 
parlamentares”, completou.

ADESÕES
O an trião do evento, Fabia-

no Dadam Nau, agradeceu aos 
parlamentares, que vieram a 
Santa Catarina presti giar o even-
to. “Esperamos ter cada vez mais 
adesões na defesa da causa do 
 sco, independentemente de re-
gião e ideologia, que defendam 
o Estado Brasileiro por meio do 
fortalecimento da administração 
tributária”, disse ele.

O presidente da FENAFISCO, 
Rogério Macanhão, disse que a 
Federação atua de forma muito 
ampla e que deverá prosseguir 
com a nova gestão. “Temos três 
linhas claras de ação: corpora-
ti va, social e defesa dos órgãos 
públicos e do Estado Federado. 
Queremos um país descentra-
lizado e Estados com poder 

legislati vo e tributário amplo. 
Desenvolvemos um projeto de 
parti cipação políti ca cujo co-
ordenador era nosso saudoso 
colega Ítalo, que trabalhou até 
o  m na coordenação geral des-
se projeto. O XV CONAFISCO é 
uma homenagem a esse nosso 
companheiro”, destacou. 

O senador Randolph Rodri-
gues Alves, do Amapá, lembrou 
que já parti cipou de outro encon-
tro dos  scais e rea rmou o com-
promisso com as bandeiras da 
FENAFISCO por uma reforma tri-
butária justa. “Fiscais e auditores 
valorizados aprimoram a ati vida-
de central das administrações, 
que é a arrecadação”, frisou.

Lideranças pelo  sco
Manoel Isidro, novo presi-

dente eleito da FENAFISCO, lem-
brou que para ter mais apoio 
políti co, a categoria precisa prio-
rizar algumas metas. “Gostaria 
de provocar os parlamentares 
para que nos orientem sobre a 
melhor forma de trilhar este ca-
minho”, assinalou.

O deputado Renato Hinnig, 
de Santa Catarina, ex-presidente 
do SINDIFISCO-SC e ex-diretor 
de Administração Tributária da 
SEFAZ-SC sugeriu que cada colega 
em seu sindicato possa identi  car 
aqueles que já estão militando na 
políti ca. “Aqui em Santa Catarina 
somos três deputados estaduais 

e um federal. Esse levantamento 
nos permite promover um encon-
tro para começar a discuti r essa 
questão políti ca”, destacou.

O deputado Amauri Teixeira, 
da Bahia, destacou a Lei Orgânica 
do Fisco para balizar e dar diretri-
zes para todo o  sco, conseqüen-
temente um respaldo social mais 
forte. “Os que mais reclamam da 
carga tributária são os que me-
nos pagam tributos. Precisamos 
sim de uma reforma, mas que 
mude esse per l injusto”, pon-
tuou o parlamentar.

Cesar Colnago, deputado 
federal do Espírito Santo, rea-
 rmou o compromisso com os 
sindicatos e a Federação. “Que-
remos identi  car as lideranças 
políti cas dentro da nossa classe 
e a elas direcionar nosso apoio. 
O coração da máquina é o  sco 

e queremos um Estado que dê 
conta de suas demandas”, disse.

O deputado estadual Reni Pe-
reira, do Paraná, lembrou que as 
discussões referentes à reforma 
tributária precisam estar sempre 
em harmonia com os sindicatos 
do Fisco. Ubiracy Picanço, segun-
do suplente do senador Capibe-
ribe, do Amapá, defendeu a idéia 
de candidatos ligados à categoria, 
com união de forças em poucas 
candidaturas.

As proposições ti veram 
apoio também de Antonio Pe-
reira,  scal e vereador de Cam-
pina Grande, na Paraíba, Chico 
Lopes, deputado federal do 
Ceará, Arthur Bruno, deputado 
federal do Ceará e do deputa-
do J. Barreto, do Mato Grosso, 
que destacou a necessidade de 
melhora geral das condições de 
trabalho para toda a categoria.

Parlamentares presti giam XV CONAFISCO
Deputados estaduais e federais e um senador debateram ações em favor do  sco estadual

O 3º Concurso de Mono-
gra a de Estudos Tributários 
e Corporati vos da FENAFISCO 
selecionou nove trabalhos 
técnicos para serem apresen-
tados no XV CONAFISCO, mas 
apenas oito autores puderam 
estar presentes. Entre os tra-
balhos, três foram premiados.

Selecionada em primeiro 
lugar no Concurso de Mono-
gra as da FENAFISCO, “A vida 
na fazenda: senti dos subje-
ti vos do servidor fazendário 
frente à parti cipação no tra-
balho”, de autoria do auditor 

 scal da Receita Estadual do 
Estado do Espírito Santo Ro-
gério Zanon da Silveira,  liado 
ao SINDIFISCAL-ES.

O trabalho abordou a parti -
cipação no trabalho no âmbito 
da Administração Tributária.  
Zanon realizou um estudo ba-
seado na teoria da subjeti vi-
dade na perspecti va histórico-
cultural do autor González Rey, 
em que propõe uma concep-
ção de subjeti vidade a parti r de 
uma compreensão do homem. 
Ele realizou sua pesquisa com 
sete auditores  scais da Recei-

ta Estadual da Secretaria de 
Estado da Fazenda do ES, que 
parti ciparam de conversas gru-
pais, individuais e escreveram 
redações. Segundo Zanon, seu 
trabalho foi realizado levando 
em consideração que nem to-
dos os problemas relacionados 
à parti cipação no trabalho são 
de cunho objeti vo. A subjeti vi-
dade in uencia nesse proces-
so. No estudo, os parti cipantes 
falaram e escreveram sobre 
fatos marcantes na trajetória 
fazendária e sobre temas roti -
neiros. 

Concurso de monogra as é destaque no congresso

 Arti stas do Fisco dão show de musicalidade e desenvoltura sobre o palco

especial da noite foi Waldemar 
da Costa, mais conhecido pelos 
colegas como ‘Wandeco’, de 89 
anos, que executou um pout-
pourri ao piano. Veja no quadro 
os campeões da noite por cate-
goria.

O ritmo era alucinante. Com o 
Salão Internacional do Costão do 
Santi nho Resort lotado, a cada 
música anunciada os casais arru-
mavam um espaço para dançar e 
aplaudir. O sucesso da Noite de 
Talentos já estava previsto e, por 
tal moti vo, foi anunciada a con-
fecção do DVD e do CD com as 
performances dos arti stas. Além 

dos arti stas, marcaram presença 
uma comiti va portuguesa, que 
parti cipava do II Congresso Por-
tuguês de Urgências Médicas, e 
os palestrantes do XV CONAFIS-
CO, Dr. Juan Cano Garcia (Espa-
nha) e o Dr. José Geraldo Cordova 
Bejarano (México).  

Acompanhados pelo Quar-
teto Jazz Band, da cidade de 
Blumenau-SC, os arti stas do  s-
co, no  nal das apresentações, 
receberam medalhas e certi  ca-
dos de parti cipação. Já os vence-
dores de cada categoria recebe-
ram troféus, com a aclamação 
entusiasmada das torcidas. 

Poetas Sonhadores: Tarcísio Alves Firmino (SINDIFISCO-PB), 
que interpretou “Poesias Matutas”

Expressão de Dança: Walma Maranhão Miranda e Clóvis Lu-
ckuwu (SINDIFISCO-PE), que  dançou a música “Moendo Café”

Instrumentalistas: Étore Zócoli Sobrinho (SIPROTAF-MT), 
que interpretou, ao violão, a música “Mercedita” 

Instrumentalistas-Cantores: Antônio de Barros Filho (SIN-
DIFISCO-MS), que interpretou “Couro de Boi”, com uma viola 
de 10 cordas 

Cantores e Cantoras: Empate entre três candidatos: Luci-
lia Santi ago Chaves (SINDATE-MS), que cantou “Galopera”; 
Guilherme Pedrinha de Azevedo (SINDIFISCAL-ES), com “New 
York, New York; e Simone Maria Rosa Melo (SINDIFISCO-SE), 
com “Romaria”

Os vencedores por categoria:
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ES na Fena sco

U m dos pontos au-
tos do XV CONA-
FISCO foi a apre-

sentação de palestras com a 
temáti ca da Previdência Social, 
sua estrutura e possíveis pontos 
de reforma. 

Os palestrantes mostraram 
as duas faces de uma mesma 
moeda e  protagonizaram uma 
animada querela, para deleite do 
auditório lotado que os assisti u. 

Ele, apontou as de ciências 
apontadas pelo governo e de-
fendeu a necessidade urgente 
de saneamento do sistema pre-
videnciário nacional.

Ela, contrapôs com uma 
visão oti mista da Previdência 
Social, demonstrando, em nú-
meros, que o apregoado dé cit 
não passa de falácia.

O primeiro palestrante foi 
Delúbio Gomes Pereira da Sil-
va, diretor da Secretaria de Po-
líti cas da Previdência Social da 
MPAS, professor de Direito Pre-
videnciário e auditor da Receita 
Federal do Brasil.

Ao tratar de um dos temas 
mais debati dos no momento 
– por conta inclusive de crises 
internacionais como a ocorri-
da na França, que este ano re-
gistrou uma série de greves e 
protestos contra a reforma da 
previdência – o painel “Previ-
dência Social no Serviço Público 
– Presente e Futuro” mobilizou 
muitos parti cipantes no dia 30 
de novembro. Opiniões diver-
gentes proporcionaram uma 

grande oportunidade de re e-
xão sobre o     assunto.

Ele iniciou explicando que, 
para ter acesso à previdência, 
é preciso contribuir, por isso 
o sistema é chamado de con-
tributi vo. “A estrutura do sis-
tema previdenciário brasileiro 
contempla o regime geral de 
previdência social, os regimes 
próprios de previdência dos 
servidores e a previdência pri-
vada”, disse ele.

Delúbio Gomes citou como 
exemplo da complexidade da 
previdência a questão dos mili-
tares federais, cujo benefí cio é 
estendido às  lhas. “Na União, 
esse caso especí co aumenta 
em muito o número de pen-
sionistas, que deveria ser um 
grupo menor, também por con-
ta das regras de concessão do 
benefí cio da pensão”, explicou.

Bene ciados 
Segundo o palestrante, so-

mando as três esferas de Go-
verno temos atualmente 9,7 
milhões de servidores públicos, 
sendo 6,4 milhões ati vos, 2,2 
milhões de inati vos e 1 milhão 
de pensionistas. “Em 2009 a 
União arrecadou R$ 20 bilhões 
em contribuições,  mas a despe-
sa com 1milhão de aposentados 
foi de R$ 67 bilhões – somente 
a  previdência da União”, frisou.

Silva apresentou uma evo-
lução histórica das alíquotas 
de contribuição dos servidores 
civis estatutários da União. “So-
mente em 1993 o custeio da 

aposentadoria passou a ser
responsabilidade integral do 

Tesouro Nacional. Antes disso, 
a maioria dos servidores não 
pagou por sua aposentadoria.

Além disso, até 1997 os ser-
vidores eram promovidos no 
ato da aposentadoria, por isso 
muitos inati vos ganham mais 
que ati vos”.

Segundo ele, são vários os 
casos em que o servidor contri-
bui a maioria dos anos com um 
valor e, nos últi mos anos au-
menta esse valor e se aposenta 
com base na últi ma  referên-
cia. “Pelas regras atuais, quem 
passa para a inati vidade ganha 
mais do que quem 

está trabalhando, o que não 
é viável em país nenhum do 
mundo. Precisamos discuti r as 
regras e re eti r sobre o modelo 
vigente”, completou.

A segunda parte do painel 
sobre a Previdência foi condu-
zida por Clemilce de Carvalho, 

auditora aposentada da Receita 
Federal do Brasil, conferencista 
frequente de eventos e autora 
de livros sobre o tema.

“Hoje não temos pensadores 
da Previdência, que é dirigida de 
fora para dentro de acordo com 
os interesses econômicos do 
país. Para criar ou alargar qual-
quer benefí cio precisamos ana-
lisar antecipadamente a fonte 
desse benefí cio”, observou.

Contrapondo o discurso de 
Delúbio Gomes, a palestrante 
a rmou que não se pode argu-
mentar com exceções.

“Não se pode ti rar direitos 
de quem já pagou, temos que 
pensar daqui para frente. A ex-
periência dos mais anti gos faz 
escola e dá sustentação aos que 
estão chegando. Precisamos ter 
pelo que lutar no auge de nos-
sas carreiras”, assinalou.

De acordo com a auditora, 
muitos não recebem o que te-
riam direito.

“Não temos culpa por um 
anunciado rombo da previdên-
cia, que não é verdadeiro, en-
quanto o grande problema do 
país são os juros. A reforma que 
tem que ser feita é a de Estado. 
Quanto se gasta com a máquina?

Não é pelo servidor que se 
vai ajustar as contas no Brasil”, 
analisou.

Clemilce de Carvalho apontou 
números da uma linha do tempo 
da previdência, desde 1930. “Os 
governos uti lizaram recursos ou-
tros que não os do Tesouro e hoje 

querem cobrar a conta do traba-
lhador. É a previdência que tem 
que acabar, ou tem que mudar os 
gestores?”, provocou.

A palestrante classi cou o 
sistema previdenciário como 
um instrumento de dignidade e 
respeito humano.

“É o único e verdadeiro pro-
grama de inclusão social feito 
no país. Muitos aposentados 
passaram a ser arrimo de famí-
lia, principalmente no campo”, 
destacou. A auditora explicou 
que o orçamento da segurida-
de social suporta perfeitamen-
te o pagamento dos benefí cios 
vigentes, se estende ao Bolsa 
Família e ainda garante os 20% 
da DRU – Desvinculação dos Re-
cursos da União. Segundo ela, a 
DRU é ilegal, pois deveria sair 
do orçamento geral da União. 
“A previdência não está que-
brada. A seguridade vai muito 
bem, obrigada, com seus 87 
anos de existência”, concluiu.

Painel aguça discussão sobre previdência
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Notí cias do Jurídico

1) AÇÃO DO DESCONTO PREVIDENCIÁRIO (DEVOLUÇÃO DOS VALORES RECOLHI-
DOS INDEVIDAMENTE EM FAVOR DO IPJAM) - PROCESSO Nº 024020102380 E 

PROCESSO DE EXECUÇÃO Nº 024.080.254.915

- Após o Tribunal de Justi ça, por intermédio de sua Terceira Câmara Cível, ter 
con rmado a sentença favorável ao SINDIFISCAL, proferida no dia 11/03/2009 - 
que já havia reconhecido estarem corretos os valores referentes à execução no 
processo que questi ona a cobrança indevida de contribuição previdenciária dos 
inati vos, no período compreendido entre as Emendas Consti tucionais 20/98 e 
41/2003 - o IPAJM ingressou com Recurso Especial, desta vez alegando que o acór-
dão feriu legislação federal, ao ter determinado a atualização do valor do principal 
pela taxa SELIC a parti r do pagamento indevido da contribuição previdenciária dos 
servidores inati vos, o que é mais bené co para os servidores.

O processo atualmente tramita perante o Superior Tribunal de Justi ça, sob o 
nº REsp 1214248, estando concluso com o Ministro Presidente para distribuição. 

2) AÇÕES DECLARATÓRIAS DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO (QUE PRETENDEM 
ANULAR OS PRECATÓRIOS DE TRIMESTRALIDADE)

- Já foram promovidas as defesas de todos os membros do Grupo TAF que 
foram citados para apresentarem defesa, e que procuraram o Departamento Ju-
rídico do SINDIFISCAL.

Dois processos já foram julgados pelo Tribunal de Justi ça, e não foi surpresa a 
decisão contrária aos servidores, pois processos de outras categorias já haviam 
sido julgadas no mesmo senti do, tendo, portanto, sido declarada a nulidade das 
ações de trimestralidade e dos consequentes precatórios.

Se posicionaram favoráveis à manutenção dos precatórios os Desembargadores  Car-
los Henrique Rios do Amaral, Carlos Simões Fonseca, Ney Bati sta Couti nho, Pedro Valls 
Feu Rosa, Raimundo Siqueira Ribeiro, Romulo Taddei e Ronaldo Gonçalves de Sousa.

Em razão disso, ingressamos primeiramente com embargos de declaração, e, 
após, com os recursos especial e extraordinário em ambos os processos, que se 
encontram atualmente na Vice-Presidência do Tribunal de Justi ça, a  m de ser 
analisado se devam ou não seguir para serem apreciados pelos tribunais superio-
res (Superior Tribunal de Justi ça e Supremo Tribunal Federal).

Há um terceiro processo que já está com pedido de dia para julgamento.

3) AÇÃO DO TETO REMUNERATÓRIO - PROCESSO Nº 100.040.001.933

- O Ministro Eros Grau, havia decidido, em agravo de instrumento, pelo segui-
mento do recurso extraordinário interposto pelo SINDIFISCAL perante o Superior 
Tribunal de Justi ça, no qual havia sido inadmiti da a subida do recurso para o Su-
premo Tribunal Federal.

Após a subida do recurso ao STF,  cou aguardando o julgamento de um outro 
processo (RE nº 477274), em que se discuti a questão similar, que também se en-
contrava sob o relatoria do Ministro Eros Grau, porém, o referido processo acabou 
sendo exti nto, a pedido do recorrente. Em razão disso, o processo do SINDIFISCAL 
não teve qualquer movimentação.

O processo tramita perante o Supremo Tribunal Federal sob o nº RE 602424, e 
aguarda seja nomeado o Ministro para ocupar a vaga deixada pelo Ministro Eros 
Grau, recentemente aposentado, para que possa voltar a tramitar normalmente, 
devendo, inclusive, servir de referência para os demais que aguardam julgamen-
to, e que versam sobre a mesma matéria.

O advogado que vem acompanhando esta ação, em favor do SINDIFISCAL, e o 
prof. Márcio Cammarossano, renomado jurista paulista na área do direito público.

4) AÇÃO DE CONVERSÃO DA URV - PROCESSO Nº 024.040.140.907

- O processo se encontra no gabinete do Ministro Marco Aurélio, do Supremo 
Tribunal Federal, relator do recurso extraordinário interposto pelo Estado do Espí-
rito Santo (RE/598877), aguardando decisão que poderá con rmar os julgamen-
tos favoráveis já proferidos pelas demais instâncias em favor da categoria.

5) AÇÃO DE CONVERSÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DE
PROFESSOR EM TEMPO COMUM

- O Tribunal de Justi ça se pronunciou favoravelmente à tese defendida pelo 
SINDIFISCAL em favor de um de seus  liados, no senti do de promover a conversão 
para  ns de aposentadoria, do seu tempo de contribuição na condição de profes-
sor (tempo especial), em tempo de contribuição em ati vidade comum, uti lizando-
se da regra da proporcionalidade, na relação de 1 para 1,40 dias, ou seja, para 
cada 01 dia especial trabalhado na condição de professor, seja considerado para 
 ns de averbação, como sendo 1,40 dias de trabalho comum, desde que a atua-
ção no magistério tenha se dado antes de 1998, conforme garanti a do art. 28 da 
Lei nº 9.711/98.

Painel Jurídico – principais demandas 
jurídicas em andamento

O I Encontro de Presidentes 
de Comissões de Precató-
rios da Região Sudeste foi 

realizado no dia 25 de novembro na sede 
da Ordem dos Advogados do Brasil, Sec-
cional Espírito Santo. O encontro contou 
com a parti cipação do presidente da Co-
missão Nacional de Precatórios do Con-
selho Federal da Ordem, Flávio Brando 
(foto), que também preside a Comissão 
de Precatórios da OAB/SP.

De acordo com o presidente da Co-
missão de Precatórios da OAB-ES, o con-
selheiro federal Luiz Cláudio Allemand, o 
objeti vo do encontro é promover a troca 
de informações sobre as análises feitas 
pelas Comissões de Precatórios de cada 
uma das Seccionais da Região Sudeste 
quanto aos efeitos da Emenda Consti tu-
cional nº 62, de 2009, conhecida como 
a “PEC do Calote”, de modo a fortalecer 
uma atuação arti culada da Ordem, bem 
como apresentar aos presidentes das 
Comissões de Precatório do Sudeste e 
ao presidente da Comissão Nacional os 
problemas do chamado “precatório da 
trimestralidade”.

Segundo Brando, que é considerado 
um dos maiores especialistas mundiais 
no assunto, uma das propostas é abater 
do valor dos precatórios os descontos 

de previdenciários. O que implica na se-
guinte situação, ao invés de serem des-
contados das folhas salariais dos contri-
buintes, o desconto de previdência seria 
reti rado das divisas dos órgãos públicos. 

Outra opção é a cópia do modelo 
adotado por uma maioria no Mato Gros-
so, onde criou-se um mecanismo para 
que as pessoas comprem material de 
construção com os precatórios, ou po-
deriam ser uti lizados para a realização 
do sonho da casa própria. “No programa 
Minha Casa, Minha Vida, por exemplo, 
a caixa poderia creditar o valor do pre-
catório para a pessoa fí sica e receberia 
dos governos estaduais e prefeituras o 
mesmo prazo, pois aos bancos eles não 
deixam de pagar”, argumentou Brando.

 Também parti ciparam do encontro 
o presidente da Comissão de Precatório 
da OAB/MG, José Alfredo Barracho Ju-
nior e o presidente da Comissão de Pre-
catórios da OAB/RJ, Eduardo Gouveia.

A OAB convidou, para debater o 
tema, o procurador geral do Estado, 
Rodrigo Rabello Vieira, o presidente do 
Tribunal de Justi ça do Espírito Santo, 
desembargador Manoel Alves Rabelo, a 
presidente do Tribunal Regional do Tra-
balho da 17ª Região, a desembargadora 
Wanda Lúcia Costa Leite França Decuzzi, 

o presidente da Assembléia Legislati va 
do Espírito Santo, o deputado estadual 
Élcio Álvares, e o presidente da Frente 
Parlamentar dos Advogados na Assem-
bléia Legislati va, o deputado estadual 
Hercules Silveira.

Presentes todos os presidentes das 16 
Subseções da OAB/ES e representantes 
dos seguintes sindicatos de classe: Sindi-
 scal ES, Sindsaúde, Sindupes, Sindjudi-
ciarios, Sindipúblicos e Sindileges.

Recentemente, o procurador-geral 
da República, Roberto Gurgel, concluiu 
pela inconsti tucionalidade “parcial” da 
Emenda Consti tucional 62/2009, ques-
ti onada no Supremo Tribunal Federal 
pelo Conselho Federal da OAB por meio 
da Ação Direta de Inconsti tucionalidade 
(Adin) nº 4357. Seu parecer foi encami-
nhado ao relator da Adin no STF, minis-
tro Carlos Ayres Britt o, que deverá agora 
julgar cautelar requerida pela OAB na-
quela ação, que considera que a PEC 62 
estabeleceu regras prejudicais ao paga-
mento dos precatórios no país.

No Estado, a Comissão de Precató-
rios da Seccional realizou um estudo de-
talhado sobre a Emenda Consti tucional 
62/2009, apresentado ao Conselho Sec-
cional, em sua últi ma reunião ordinária, 
em outubro. 

A Comissão de Precatórios da Seccio-
nal considera relevante a atuação da Or-
dem dos Advogados do Brasil tanto no 
debate das novas diretrizes consti tucio-
nais que dizem respeito ao pagamento 
dos precatórios, bem como, em relação 
à  scalização à quitação das obrigações, 
mesmo que irrelevantes face ao débito 
existente, impostas aos Estados e Muni-
cípios, com o objeti vo de reti rar da inér-
cia os entes públicos que há anos vêm 
sonegando direitos de caráter alimentar, 
em total afronta a uma decisão judicial.

I Encontro de Presidentes das Comissões de 
Precatórios da Região Sudeste
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UNIPLAN - EMPRESARIAL

Mensalidade:

Faixa Etária

ENFERMARIA APARTAMENTO

UNJE
000

UNJE
002

UNJE
003

UNJE
023

UNJP
001

UNJP
012

UNJP
013

UNJP
123

Até 18 48,10 60,13 60,13 75,16 72,15 84,42 84,42 96,24

19 a 23 53,87 67,35 67,35 80,82 80,81 94,55 94,55 107,79

24 a 28 61,95 77,45 77,45 92,94 92,93 108,73 108,73 123,96

29 a 33 68,15 85,19 85,19 102,24 102,22 119,61 119,61 135,35

34 a 38 80,42 100,53 100,53 120,64 120,62 141,14 141,14 160,90

39 a 43 92,48 115,61 115,61 138,73 138,72 162,31 162,31 185,03

44 a 48 120,22 150,29 150,29 180,36 180,33 211,00 211,00 240,54

49 a 53 156,29 195,37 195,37 234,46 234,43 274,30 274,30 312,70

54 a 58 209,43 261,80 261,80 314,18 314,13 367,56 367,56 419,02

59 e mais 286,92 358,67 358,67 430,42 430,36 503,55 503,55 574,06

Convênios

O ajuste anual dos planos de saúde do SINDIFISCAL 
ES mereceu, mais uma vez, total atenção da diretoria.

Inicialmente proposto em mais de 20 %, o índi-
ce aplicado chegou a algo em torno dos 12%, mais a 
transposição das faixas, de 07 para 10.

Esta transposição é determinação da ANS, como for-
ma de equalização dos planos de saúde em vigor no Bra-
sil. O diferencial é a quali cação técnica que, no caso da 
UNIMED – Vitória dispensa maiores comentários.

Não foi fácil encontrar a fórmula ideal. Reuniões e 
mais reuniões foram realizadas tendo sido procurada, 
em todo o momento, uma fórmula que atendesse, ao 

mesmo tempo, à maioria do  sco e a prestadora de ser-
viço. A nal, o contrato, para ser bom tem que ser, antes 
de tudo, exeqüível, para ambas as partes. O sistema  de 
saúde privada tem zelado para evitar as armadilhas que 
solaparam o SUS, ao longo dos anos. Daí vem o seu su-
cesso, a sua longevidade e saúde  nanceira. Sem ela, di-
 cilmente a UNIMED conseguiria, não só manter, como 
manter bem os serviços que se propõe. 

Na composição, algumas faixas etárias foram mais 
oneradas, ao passo que outras, sofreram decréscimo 
nos valores prati cados. 

Outro fator que pesou nas negociações foi o alto 

índice de uti lização dos serviços, que elevou a taxa de 
sinistralidade, historicamente baixa, para patamares 
acima de 106%. Daí a orientação de uso consciente dos 
serviços do plano de saúde. Hoje, diversas são as boas 
práti cas de saúde e bem viver, à disposição dos nossos 
 liados. 

A própria UNIMED- Vitoria dispõe de programas ex-
celentes, nesse senti do.

A questão é de ação e reação: Bom uso, sinistrali-
dade baixa. Uso demasiado, alta sinistralidade e baixo 
poder de negociação, no tocante aos índices. 

Abaixo, veja como  caram os planos: 

REGULAMENTADO

Mensalidade:
FAIXA ETÁRIA Titular/ Dependente R$

De 00 (zero) a 18 (dezoito) anos 117,92

De 19 (dezenove) a 23 (vinte e três) anos 132,07

De 24 (vinte e quatro) a 28 (vinte e oito) anos 151,88

De 29 (vinte e nove) a 33 (trinta e três) anos 167,07

De 34 (trinta e quatro) a 38 (trinta e oito) anos 197,14

De 39 (trinta e nove) a 43 (quarenta e três) anos 226,71

De 44 (quarenta e quatro) a 48 (quarenta e oito) anos 294,72

De 49 (quarenta e nove) a 53 (cinqüenta e três) anos 383,14

De 54 (cinqüenta e quatro) a 58 (cinqüenta e oito) anos 513,41

Acima de 59 (cinqüenta e nove) anos 703,37

UNIMED – Plano Regulamentado (tabela antiga)

FAIXA ETÁRIA Titular / 
Dependente

Agregado

De 0 a 17 anos 155,38 370,78

De 18 a 59 anos 240,47 370,78

De 60 anos em diante 635,44 740,88

UNIMED – Plano Uniplan (tabela antiga)

FAIXA ETÁRIA
Titular / Dependente Agregado

Básico Completo* Básico Completo*

De 0 a 18 anos 88,26 162,35 175,67 302,05

De 19 a 59 anos 104,17 201,04 175,67 302,05

De 60 anos em diante 287,16 574,99 287,16 604,23

*O plano completo refere-se ao Básico com os opcionais 1, 2 e 3.

Unimed e Sindi scal – mais uma vez o consenso
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Não adianta negar, perto do Bom Velhinho todos voltam a 
ser criança. 

No dia 18 de dezembro, uma multi dão ansiosa aguardava 
a chegada de Papai Noel no Parque Moscoso em Vitória. De 
repente, fogos de arti fí cio e música natalina anunciaram o mo-
mento tão esperado. Papai Noel com seu trenó des lou pelos 
corredores do parque acompanhado pelas crianças.

Todos os pequeninos receberam das mãos do simpáti co 
Bom Velhinho uma lembrança. E ainda se diverti ram no pula-
pula, com direito a pipoca e picolé.

Toda essa festa só é possível graças a dedicação de nos-
so colega Delson Castello, o famoso Linguinha, que todos os 
anos com ajuda dos amigos e familiares organizam o evento.

Parabéns Delson, o Papai Noel do Fisco!

Família Fisco tem Papai Noel

Carga Tributária: Uma boa sugestão de pauta.

Educação Tributária: Passe sua idéia para o papel.

Periculosidade na Ação Fiscal: Isso dá notí cia!

Discuta o tributo: Pergunte ao Fisco.

    Acesse o site: www.sindi scal-es.org.br/premio

Realização

Jornalista, conquiste este troféu!

Sociais
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Por todo o lado, o  sco se reúne para as tradicionais des-
pedidas de ano. 

Cada regional, à sua maneira, festeja as vitórias do ano que 
passou e, pela descontração vigente, mostra o oti mismo da 
categoria, para 2011.

Gente simples e bonita, o  sco se revela à sociedade capixa-
ba, cada vez mais, como parte integrante e importante de uma 
construção social digna. 

Ao contrário dos últi mos anos, o que se vê, em toda a par-
te, pode ser classi cado de alegre orgulho. 

Orgulho de pertencer a uma categoria que, cada vez mais, 
se vê valorizada e reconhecida.

A todos os colegas ati vos, aposentados e pensionistas, o 
abraço fraterno de todo o corpo funcional do SINDIFISCAL ES 
e a certeza de um ano novo - 2011, pleno de realizações, para 
todos nós.

Confraternizações do  sco - oti mismo é a ordem do dia

As fotos falam por si.

Sociais
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Aconteceu há cinco anos ......
No Sindi scal No Estado

No Brasil No Mundo

• Vitória do Fisco •
Em Assembléia Geral Extraordinária, realizada em 09/12/2005, a 
categoria aceitou a proposta do governo com a maioria dos votos. 
A parti r do dia 1º de março de 2006, entra em vigor a Lei Complementar 
Nº 43/05, que insti tui a remuneração por subsídios para Auditores 
Fiscais e a Lei Complementar 43/05 que prevê o mesmo para Auxiliares 
Fazendários.

• Sindi scal promove curso de Direção Defensiva para Associados •
O Sindi scal com o intuito de proporcionar maior comodidade ao 
associado, promoveu junto com a ESESP o curso de Direção Defensiva. 
Este curso, que é obrigatório para 
renovar a Carteira de Habilitação, 
tem validade de cinco anos. 
Quem parti cipou  cará livre desta 
obrigação quando renovar a 
carteira.

• 14/12 Vitória: Encontro de ne ações contra lavagem de dinheiro  •
A Estratégia Nacional de Combate à Lavagem de Dinheiro (Encla) de niu, durante encontro em Vitória, 29 
metas de combate a crimes contra o sistema  nanceiro nacional. Os objeti vos deverão ser cumpridos até o  nal 
de 2006 pelos órgãos do Executi vo e Judiciário que fazem parte do Gabinete de Gestão Integrada de Prevenção 
e Combate à Lavagem de Dinheiro (GGI-LD). A principal meta aprovada na reunião foi a de nição de PEPs 
(Politi cally Exposed Persons), ou Pessoas Politi camente Expostas. 

• 14/12 Municípios do ES recebem R$ 21 milhões para saneamento •
Quarenta e sete municípios com áreas com baixo Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), e alto índice de doenças 
causadas pela falta de saneamento foram bene ciadas por R$ 21 milhões, através Fundação Nacional da Saúde 
(Funasa).  A verba foi desti nada a municípios que têm, preferencialmente, até 30 mil habitantes, que representam 
75,6% dos municípios do Estado.

• 15/12/2005 - Médicos vão lutar para garanti r homeopati a no SUS •
Os governos federal, estaduais e municipais poderão universalizar a oferta da Homeopati a, Acupuntura, 
Fitoterapia e Medicina Antroposó ca na rede pública de saúde. O Conselho Nacional de Saúde (CNS) aprovarão 
o projeto “Políti ca Nacional de Práti cas Integrati vas e Complementares no Sistema Único de Saúde (SUS)”.

• 18/12/2005 - Na Presidência •
 O líder cocaleiro Evo Morales, do Movimento ao Socialismo (MAS), é eleito o primeiro Presidente Indígena da 
história da Bolívia depois de vencer a eleição presidencial com 53,7% dos votos. No últi mo dia 18, mais de 3,6 
milhões de bolivianos ti nham direito a voto para escolher presidente, vice-presidente, 157 legisladores e os 
governadores dos nove departamentos do país andino.

• 09/12/2005 – Papa Bento 16 • 

Completando oito meses de posse, e de morte do Papa João Paulo Segundo, o novo papa dá sinais de 
cordialidade com o Brasil. Anunciou sua vinda ao Brasil em 2007 e recebeu o ex-jogadorr Peléna Alemanha. 

• 15/12/2005-  Eleições em Bagdá •

Cerca de 80% dos 15,5 milhões de iraquianos aptos à votar foram às urnas para escolher o primeiro governo 
permanente do país após a queda do ex-ditador Saddam Hussein (1979-2003). Resultados preliminares apontam 
xiitas e curdos como vencedores. Há 1.500 reclamações de fraude contra o pleito, que serão investi gadas por 
uma comissão internacional.

Classi sco
Pensando em adquirir um imóvel para moradia ou investi mento? 

(27) 9937-7639 ou 4141-1369
everaldogiovanelli@vendascyrela.com.br 

CERIMONIAL LE ROSÉ
“para quem exige um serviço perfeito”
Rua Constante Sodré, 676 Santa Lúcia

Vitória 3200-3309/3325-1287
E-mail: cerimoniallerose@uol.com.br

 SONORIZAÇÃO E EVENTOS IGOR GABRIELLI
 “Garanti ndo a tranqüilidade e o sucesso do seu evento”  

(27) 9718-1340/ (27)  8183-5714

COQUETÉIS, JANTARES, CHÁS E BRUCHES
Consultoria em gastronomia. Sua festa melhor e mais fácil.

Contatos: 27 3227-0099/ 9955-5725 - Grijó

IMÓVEIS
OPORTUNIDADE! 3Quartos, LAZER COMPLETO, em Itapoã – Vila 
Velha PREÇO IMPERDÍVEL! ! !   SÓ  R$ 220 MIL - DOCUMENTADO  

TEL. 3299-3611 ; 8824-3498 Marcos Antônio de Barros.

Praia das Gaivotas – VV- rua fechada e asfaltada - Casa Quitada,  
sobrado com jardim,  3Q sendo 1suite (opção mais dois Q) , 2 

closets, 3 banh.. salão 3 amb. e jd.inverno, jantar, lavabo, copa/
cozinha, despensa, a.serv.- dep.compl. churrasqueira,  2 depó-
sitos, canil,  garagem 2vgs. Automáti ca, trifásica, portão eletr. 

Varandas. Tratar com proprietário 27 9921 5002.

FALECIMENTO  
É com grande pesar que  comunicamos o falecimento de:

Gracinda Borgo, pensionista, em 08/08/2010
Moacyr Soares Oliveira, aposentado, em 04/11/2010

• 02/12/2005 – Dirceu é cassado pela Câmara •
O deputado José Dirceu (PT-SP) tem seu mandato cassado pelo plenário 
da Câmara dos Deputados. Ex-ministro da Casa Civil e homem forte do 
governo Lula, Dirceu foi acusado de ser o chefe do “mensalão” pelo PTB, 
que abriu representação contra ele no Conselho de Éti ca por quebra de 
decoro parlamentar. Dirceu perde o mandato e tem os direitos políti cos 
cassados por dez anos.

• 13/12/2005 - Lei de Biossegurança •
Depois de muito debate em torno da uti lização de sementes transgênicas e do 
estudo com células-troncos, o presidente Lula sanciona a Lei da Biosegurança. 
O planti o e a comercialização de organismos geneti camente modi cados 
será deliberado pela CTNBio (Comissão Técnica Nacional de Biossegurança). 
A lei autoriza o uso de células-tronco embrionárias em pesquisas desti nadas 
à cura de doenças degenerati vas. Poderão ser usados embriões humanos 
produzidos por ferti lização in vitro, que sejam considerados inviáveis há pelo 
menos três anos e após autorização dos pais. 

MOTO SUZUKI INTRUDER 125/07 – Ainda não fez a revi-
são de 9.000 km. Parabrisa, Baú na cor da moto. Acompa-

nha 02 capacetes e macacão. Emplacada 2010. 
Tratar com Guilherme Pedrinha – 9921-5002. 

VENDO – MAREA HLX/98 – Top de linha, completí ssimo, 
pouquíssimo rodado. Totalmente revisado. XENON, 

DVD. Azul. EMPLACADO 2010. Tratar com Guilherme 
Pedrinha – 9921-5002. 
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