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Especial Retrospectiva
2009-2012

SINDIFISCAL ES
Fim de um capítulo,
novos caminhos a percorrer

Editorial
Ao Fisco Capixaba,
Entendemos e defendemos que a gestão do SINDIFISCAL ES que se finda foi realizadora e conseguiu atingir grande parte dos objetivos que se propôs.
O foco principal sempre esteve voltado à formação e
ao desenvolvimento de lideranças cada vez mais preparadas, com o espírito público e o compromisso com a coletividade, em especial, no comprometimento com as instituições públicas e com a corporação que representamos.
Nesse sentido a atuação do SINDIFISCAL ES, nestes
três anos, continuou sendo a defesa permanente da categoria fiscal (ativa, inativa e pensionista), em suas ações
sindicais e registrando presença em eventos de interesse
do fisco estadual e do Estado do Espírito Santo.
A sustentabilidade estadual foi tratada como condição sine qua non, para a efetivação das melhorias demandadas pela nossa categoria, até mesmo, como resposta à sociedade capixaba, pela via do compromisso
com a luta sindical, com a coisa pública e com o erário
estadual, alimentando-o com o tributo e com inserções
sugestivas, aos governos, de melhoria, nos níveis de arrecadação e na aplicação da justiça fiscal e tributária.
Nesta caminhada se destacaram: o esforço concentrado junto aos nossos parlamentares estaduais e
federais, sempre com o objetivo de serem aprovados
projetos de interesse do fisco; idêntico esforço junto
aos demais órgãos e poderes; a participação em eventos regionais e nacionais, como meio de inserção social
do Grupo TAF, no contexto estadual; o fortalecimento
das ações que visam uma maior participação política e
eleitoral da categoria; o debate e a luta pelo estabelecimento da Lei Orgânica da Administração Tributária e de
um Novo Sistema Tributário.
Na difícil jornada, o SINDIFISCAL ES passou por uma
grande transformação, no âmbito gerencial, de comunicação e, ainda, de relacionamento com a base sindical,
outras entidades correlatas e com os poderes públicos.

O fim de toda etapa requer uma avaliação do que
foi realizado. Por isso, levamos ao fisco capixaba essa
Retrospectiva de Gestão 2009/2012.
Esta diretoria sindical cultivou e trabalhou, nestes últimos anos, a visão de
que não basta centrar seus objetivos apenas na luta corporativa, ou seja, na
valorização do Fisco e do Grupo TAF.
Várias iniciativas se voltaram a facilitar e estimular a participação ativa de
todos os cidadãos contribuintes em uma realidade da qual fazem parte, consciente ou inconscientemente, atitude essa que consideramos ser de extrema
importância para a reversão do quadro de concentração de rendas e de tributos
no Brasil, com consequente retorno social do tributo pago.
Para isso, nossa gestão buscou integrar as ações e implementar ações
internas e externas, para construir, junto à sociedade, a imagem de um Fisco
forte e moderno, na essencialidade constitucional que defendemos e difundimos.
O fim de toda etapa requer uma avaliação do que foi realizado. Por isso,
levamos ao fisco capixaba essa Retrospectiva de Gestão 2009/2012.
Uma confirmação da transparência e o compromisso ético com os filiados.
Nela, buscamos compilar os fatos que marcaram um período de grande
mobilização e de negociação permanente, coroado por vitórias importantes e
duradouras, enquanto legalmente sustentáveis. Também
tem o condão de registrar o empenho e denodo de toda a
diretoria executiva sindical, do Conselho de Gestão e das
Comissões de Negociação, na defesa e na busca incansável de proporcionar o melhor, em conquistas funcionais e
em inserção social e política, ao Grupo TAF capixaba.
A diretoria que ora se retira deixa registrado um emocionado agradecimento a todos que com ela contribuíram
e a sincera torcida e disposição de soma, rumo a uma caminhada sindical vitoriosa, como vitoriosos somos todos nós.

Gulherme Pedrinha
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A Posse

Emoção marca a cerimônia
de posse da nova Diretoria
do SINDIFISCAL ES
Em 2 de julho de 2009, o auditório da antiga sede administrativa do
SINDIFISCAL ES, no centro de Vitória, era palco da apresentação da nova
diretoria eleita para os anos de 2009 a 2012. A emoção nascida do consenso
de uma única chapa marcou o clima da posse, que recebeu diversas
autoridades, representantes da SEFAZ ES, do Fisco Estadual e Distrital,
entidades federais e parlamentares.
O presidente Júlio César Camilo Muniz, agradeceu a confiança
depositada no mandato que encerrava e o fato de estarmos reunidos na
sede sindical, por ele chamada de “a casa do fisco”, enquanto, lembrando
as vitórias alcançadas pela categoria, desejava sucesso ao novo presidente,
Getúlio Ramos Pimentel.

Colegas durante a posse

O presidente empossado, Getúlio Ramos Pimentel,
destacou em seu discurso o momento em que a categoria
se encontrava, com a reivindicação salarial, a atuação da
Fenafisco, as propostas da diretoria para o triênio 2009 a
2012, e a continuação do Planejamento Estratégico que
já estava em andamento, com a reestruturação das Sedes
Sociais, o envolvimento com as ações de responsabilidade
social e principalmente a interação com a categoria.

Júlio César Camilo Muniz entrega a
presidência a Getúlio Ramos Pimentel

ESTRATÉGIA É A TÔNICA DO
PLANEJAMENTO 2009-2012
O Planejamento Estratégico do SINDIFISCAL ES, Gestão 2009 à 2012, começou a ser
implementado, logo após a posse, em uma reunião com todos os Conselheiros e Diretoria
do SINDIFISCAL ES.
Seguiram-se as reuniões setoriais com os colegas de Cachoeiro de Itapemirim, Colatina,
Linhares, Região Metropolitana - GEFAZ - M, e SEFAZ - sede. Nesses encontros além da
disseminação do conteúdo planejado, a intenção era promover o aumento da participação
na gestão sindical e o enriquecimento de ideias, acirrando o compromisso e a manifestação
democrática de todos os filiados.
Fundado no Planejamento da FENAFISCO, o plano para a administração da nova
diretoria do SINDIFISCAL ES foi dividido em seis eixos principais:
1 - Organização e luta da categoria
2 - Atuação nas lutas gerais da sociedade
3 - Atuação da entidade no âmbito do fisco
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4 - Democratização na gestão interna do SINDIFISCAL ES
5 - Comunicação Interna e Externa
6 - Formação e Capacitação
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inserção Política
INSERÇÃO POLITICO-SOCIAL
“O SINDIFISCAL ES não tem partido
DO FISCO CAPIXABA
Na área política a diretoria defendeu e a categoria decidiu
manter, nesses três anos, a Comissão de Negociação Política, objetivando estreitar o contato com parlamentares e outras autoridades estratégicas. O esforço buscou, também, organizar o trabalho
político do SINDIFISCAL ES, em todo o estado. Para tal, foram contatados colegas do fisco, nos municípios de maior representatividade,
partindo da idéia de identificar e revelar lideranças classistas e políticas, dignas de merecerem o apoio de nossa categoria.
Essa nova face sindical visou garantir ao Grupo TAF o atendimento de suas solicitações, pela via de negociação, contínua e permanente.
A estratégia adotada elevou a categoria e o sindicato, que a
representa, a um patamar, nunca visto, de reconhecimento pelo
governador, parlamentares e juristas de nosso estado. Passamos a
ser considerados co-participes da construção do Espírito Santo e
principais garantidores da condição financeira necessária a prover
o bem estar social, objetivo maior do tributo.

e nem bandeira, lutamos por nossa
causa, e pelo crescimento de nosso
estado e País”, Getúlio Ramos Pimentel.

O momento que o Espírito Santo está
vivendo, em relação à política nacional,
é de conquista. Nunca na história política
do estado, os capixabas estiveram em
tão grande número à frente federal,
trabalhando e defendendo nossos
interesses e questões de suma importância
para o crescimento do nosso estado.

INTERAÇÃO
MACROPOLÍTICA
A estratégia levou, ainda, o SINDIFISCAL ES, a uma exaustiva

atuação nos legislativos, federal e estadual. Aqui no estado, foram
realizadas várias reuniões, com 27 Deputados Estaduais e, em Brasília, fomos recebidos, inúmeras vezes, por 12 Deputados Federais
e 5 Senadores.
Em cada uma das reuniões, o domínio de pauta buscou defender o futuro da carreira do fisco, a Reforma Tributária e, também, as
lutas comuns de todos os capixabas, a exemplo da distribuição dos
royalties e do Fundap.
As reuniões da Assembleia Legislativa tiveram o condão de
aproximar e conhecer a nova bancada política do Espírito Santo. O
intuito do sindicato foi o de se inteirar das propostas para nosso estado, e apresentar o fisco capixaba, para juntos trabalharmos pela
categoria.

SINDIFISCAL ES reafirmou seu intuito nessa maratona:
unir, reforçar e consolidar a categoria fiscal.
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DE OLHO NAS
REFORMAS DA
CONSTITUIÇÃO
As Reformas Políticas, Tributárias e Previdenciárias foram o
grande assunto deste ano, conforme visto em Brasília, e na Assembleia Legislativa, durante conversas com os parlamentares,
assim, asseguramos fontes seguras de informação. Os sindicatos
e a FENAFISCO, em política, têm muito a contribuir. Na previdência, o “pool” de entidades envolvidas detém grande conhecimento, fortalecendo o assunto junto aos governos Estadual e
Federal.
Dentre tantos assuntos importantes, nossa frente de demanda foi a questão da Reforma Tributária. Os parlamentares
mostraram-se interessados em nossa causa, e receberam prontamente a diretoria, com propostas e agendas de reuniões para
melhor adentrar ao caso.

Doe sangue! Doe órgãos, Fisco solidário!
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inserção Política
SENADORA ANA RITA
Envolvida com a Reforma Política, pediu que seja entregue materiais da FENAFISCO e do SINDIFISCAL ES
para lhe subsidiar sobre os grandes temas nacionais
e que estará, sempre, à disposição do Fisco.

DEPUTADO FEDERAL CAMILO COLA
”O Brasil não resistirá mais sem uma reforma tributária,
com a desvalorização violenta do real em relação ao
dólar. Precisamos agir logo”. O deputado, que por sua
história de vida política, dispensa apresentações, disse
estar ligado às causas fiscais. Camilo deu total apoio às
reivindicações do Fisco.

DEPUTADO
FEDERAL AUDIFAX BARCELOS

DEPUTADA
FEDERAL LAURIETE

DEPUTADO FEDERAL CESAR CONALGO
Um dos fundadores do PSDB no Estado, César é um velho aliado do Fisco. Agora, frente à Câmara Federal, o deputado continuará ao nosso lado, para juntos trabalharmos um Espírito
Santo melhor. Nossa causa está segura na mão deste político
que há muitos anos vêm vencendo na transparência e seriedade de seu trabalho.

DEPUTADO FEDERAL CARLOS MANATO
Trabalha para que em 2011, devam ser votadas todas
as grandes reformas. Segundo o deputado, é o inicio
do governo, que está muito forte. Sua posição é em
defesa do ES.

DEPUTADO FEDERAL
LELO COIMBRA

DEPUTADO FEDERAL DR. JORGE
O deputado mostrou interesse em nossa luta já de
início, e junto com o Governador e o Parlamento
Federal, vai estar atento às demandas fiscais. “Estou
acompanhando todas as ações da bancada federal do
ES, atento em defesa do estado”.

SENADOR
MAGNO MALTA

SENADOR PAULO PAIM
Envolvido com a Reforma da Previdência, o senador é
um grande aliado da Fenafisco. Defensor dos aposentados e pensionistas de todo o Brasil, Paulo Paim é do
Rio Grande do Sul.
www.sindifiscal-es.org.br • Junho 2012 nº 147
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inserção Política

DEPUTADO ESTADUAL
DARY PAGUNG

DEPUTADO ESTADUAL
DR. HÉRCULES

DEPUTADO ESTADUAL
EUSTÁQUIO FREITAS

DEPUTADO ESTADUAL GENIVALDO LIÉVORE
O deputado que luta pelo desenvolvimento da
região Norte do Estado, mostrou-se especialmente interessado no potencial do Fisco, como
consultor nos projetos COMPET-ES e INVEST-ES.
Solicitou mais material para poder defender junto aos colegas nossas causas e mostrou-se interessado também na Reforma Tributária, Previdenciária e Política.

DEPUTADA ESTADUAL
LUZIA TOLEDO

DEPUTADO ESTADUAL
JOSÉ ESMERALDO

DEPUTADO ESTADUAL SÉRGIO BORGES
O deputado que já esteve frente à presidência do BANDES e CESAN, mostrou estar muito
interessado em nossa categoria. “Vou mostrar
ao governo a importância do Fisco. Precisamos
resolver a perda de pessoal da categoria para
outros Estados. Também temos que nos unir
para o Espírito Santo realizar mais concursos
para preencher todas as vagas, tendo em vista
aposentadoria em massa do fisco, ou seja, 50%
da força ativa de hoje, até 2015” disse Sérgio.
Contamos com o apoio do deputado.

DEPUTADO ESTADUAL
JOSIAS DA VITÓRIA
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DEPUTADA ESTADUAL
LÚCIA HELENA DORNELLAS

DEPUTADO ESTADUAL
LUIZ DURÃO

DEPUTADO ESTADUAL
ATAYDE ARMANI

DEPUTADO ESTADUAL
GLAUBER COELHO

DEPUTADO ESTADUAL
RODNEY MIRANDA

DEPUTADO ESTADUAL
GILDEVAN
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DEPUTADO ESTADUAL SANDRO LOCUTOR
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inserção Política
DEPUTADO ESTADUAL GILSON LOPES
O deputado que luta pelas causas de melhoria de presídios e da classe policial civil, disse estar atento e à disposição do Fisco. Segundo ele, a Polícia Civil encontra-se com o mesmo problema de nossa categoria: baixo
piso salarial e muita aposentadoria prevista para pouca
substituição.

DEPUTADO ESTADUAL ROBERTO CARLOS
Incansável defensor dos direitos humanos e da educação,
e um grande parceiro do Fisco. O atual deputado, desde
vereador da Serra, sempre se mobilizou a nossas causas.
Em recente reunião na Sede do SINDIFISCAL ES, Roberto Carlos está trabalhando junto ao Fisco para resolver o
mais breve possível, os problemas que temos enfrentado
em nossa categoria.

DEPUTADA ESTADUAL SOLANGE LUBE

DEPUTADO ESTADUAL CLÁUDIO VEREZA
Há muitos anos também, no governo, Cláudio Vereza
é jornalista e sua principal bandeira é lutar pela garantia do desenvolvimento econômico e social de Estado
e classes sociais. O deputado agradeceu nossa visita e
disse estar à disposição do Fisco em sua luta.

DEPUTADO ESTADUAL LUCIANO REZENDE
Retribuindo a visita do SINDIFISCAL ES, o deputado estadual Luciano Rezende esteve na nova sede do sindicato, onde pode conhecer um pouco da história, lutas e
projetos da nossa categoria.

SENADOR RICARDO FERRAÇO
Disse estar à disposição do
Fisco. Preocupado com nossa
causa o senador, também, esteve presente no lançamento
da “Frente Parlamentar pela
Administração Tributária e por
uma Reforma Tributária Justa”.
www.sindifiscal-es.org.br • Junho 2012 nº 147
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inserção Política

INTEGRAÇÃO COM A PROCURADORIA,
MINISTÉRIO PÚBLICO E TRIBUNAIS

D

esde o início desta gestão no SINDIFISCAL ES, uma grande preocupação
foi a recuperação da Dívida Ativa do
Estado. A afinidade dos objetivos, nossos e deles, como Carreira de Estado, exigia uma maior
aproximação e integração, nos processos e procedimentos tendentes a garantir a sustentabilidade
financeira do estado e, consequentemente, a governabilidade necessária ao atendimento célere e
eficaz, dos reclamos sociais.
Do mesmo modo, defendemos que a integra-

ção dos agentes responsáveis pela segurança institucional da nessa sociedade, contribui para a diminuição dos desvios e da desvirtuação da coisa
pública.
Para isso, foram realizadas várias reuniões e
encontros, em conjunto com essas entidades, em
busca de uma solução para agilizar a cobrança.
Hoje Fisco, Procuradoria Geral do Estado e Tribunal de Justiça comemoram a digitalização dos processos de execução fiscal, a qual já mostra efeitos
positivos, nas finanças estaduais.

FORMAÇÃO POLÍTICA

CONDIÇÃO PARA O CRESCIMENTO SINDICAL
Participação política do fisco

A inclusão política do fisco vem sendo trabalhada há muito, pela FENAFISCO, em todo o Brasil. É inegável a necessidade de maior representação parlamentar, pela categoria, via candidatos próprios ou ainda,
pelo apoio a candidatos que lhe são afinados. Lembramos que também com os amigos de fora da categoria, temos compromissos a honrar, pelo denodo que eles demonstraram ter na incansável luta em defesa
de nossos pleitos. Exemplificando, são vários parlamentares, que tiveram atuação decisiva, na última
mobilização que resultou na Lei 530, de 28 de dezembro de 2009, exemplo do deputado estadual César
Colnago, que se portou como se membro do fisco. Essa postura vem desde a discussão do subsídio. Em
suma, o projeto de inclusão política é isso. Trazer para o nosso lado o máximo de parlamentares que
pudermos, através da recíproca do engajamento, independente de bandeira política. Se você tem um
parlamentar com quem simpatiza, traga-o à categoria. Que ele nos ouça e seja ouvido. Será um excelente exercício cidadão, para o qual conclamamos os colegas à participação ativa, como maneira ágil de
vermos os nossos pleitos serem atendidos e obtermos o respeito, do governo e da sociedade.

8

ctiva

e
Retrosp

Doe sangue! Doe órgãos, Fisco solidário!

www.sindifiscal-es.org.br • Junho 2012 nº 147

Transições Políticas e Secretários
2010

Paulo Hartung
Governador

anuncia alteração
no Teto Salarial
do Executivo

N

o que parecia ser um prenúncio do atendimento total das reivindicações do fisco,
no dia 13 de abril de 2010, acontecia a solenidade de posse de trinta novos Auditores Fiscais da
Receita Estadual. Inclusive, descontraído, o então governador Paulo Hartung, confirmava os compromissos
assumidos por ele com o fisco. Após fazer um breve histórico da situação do Estado ele aventou, ainda, a disposição de falar com os então secretários da Fazenda,
Bruno Pessanha Negris, e de Gestão, Heráclito Amâncio
e, também com o Procurador Geral do Estado para estudar sobre a necessidade de nomear mais auditores,
e ver como estaria o quadro de aposentados nos próximos anos. E fez o tão esperado anúncio, ainda que
atendendo parcialmente às nossas proposições: sobre
o teto salarial, ele afirmou sorrindo: “Nós vamos mudar
o teto salarial, Getúlio, o compromisso com o fisco está
fechado”.

“O Espírito Santo liderou o crescimento de receita de ICMS
em 2003, meu primeiro ano de governo, em 2004, em 2005, em
2006 e em 2007. Os governadores dos outros Estados ligavam
para mim: “Qual é o milagre?” E eu dizia: Não tem milagre. “Qual
é a fórmula?” Não tem fórmula.
Porque tem de ser impessoal, porque se não for impessoal...
é o favorzinho, é o presentinho, e devagarzinho vira um problema
de absoluta falta de controle. Quer dizer, hoje o estado não deve
a ninguém.
Estou falando na política que ensinou o homem a transformar um conflito paralisante num conflito transformador. É nessa
política que eu acredito. Então esse gesto de ficar até o final para
levar o barco e deixar ele organizado no ponto de vista administrativo e financeiro.
Não tem um amigo do governador, um parente do governador, nada disso. É pelo mérito! Porque o governador não é dono
do dinheiro do governo, nem o secretário é o dono do dinheiro do
governo. O dinheiro do governo pertence ao cidadão.
Dinheiro de imposto é dinheiro para gente financiar os serviços públicos e aí peço a vocês que ralem, não é assim que os
jovens falam, meus filhos falam assim. Ralar muito para a gente
poder crescer com a arrecadação do Estado dentro da justiça evidentemente, sem fazer nenhum tipo de injustiça, nenhum tipo de
arbitrariedade porque nosso governo não concorda com injustiça
e não concorda com arbitrariedade.”

E quem disse que
Quinta-Feira não é
dia de Festejar?
Toda última quinta-feira do mês é dia de Happy Hour. É isso mesmo! O clube do SINDIFISCAL ES,
em Vila Velha, é palco da alegria da categoria e convidados, sempre com boa música, comidas de boteco especiais e uma cervejinha gelada!
www.sindifiscal-es.org.br • Junho 2012 nº 147
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Transições Políticas e Secretários
2009

Secretário de Fazenda

Bruno Negris
Fisco Estadual

recepciona os
novos Secretário e
Subsecretário da SEFAZ
Nesses três anos, foi grande a preocupação do SINDIFISCAL ES em
manter abertas as portas do diálogo com a SEFAZ e demais órgãos governamentais que, direta, ou indiretamente, nos dizem respeito. Desse modo, foi incansável o trabalho ralizado junto à SEGER (apenas no
segundo semestre de 2009, foram 16 reuniões, com o então secretário
Ricardo de Oliveira.
Com uma grande expectativa recebíamos os titulares da SEFAZ, Auditores Fiscais Bruno Pessanha Negris e Gustavo de Assis Guerra. A
alegria de toda a categoria fiscal se justificou com a nomeação de nossos colegas para a tarefa de conduzir a estratégia tributária e fiscal
de nosso Estado. Em todo o momento, a diretoria sindical reafirmou
a disposição, de Auditores Fiscais e Auxiliares Fazendários, de somar
esforços, mais e mais, com a SEFAZ, na defesa do Tributo.

“Juntos iremos provar que a SEFAZ pode e deve ser gerida
por nós. Iremos mostrar que o esforço concentrado dos últimos cinco anos, construiu bases sólidas de desenvolvimento
para o Espírito Santo. Que o interesse público é o fundamento de nossas ações, voltadas a garantir a manutenção e realização de políticas públicas eficazes” Bruno Pessanha Negris

Gustavo de Assis Guerra, Subsecretário de Estado da Receita, sempre
defendeu a modernização e agilização da Secretaria da Fazenda, creditando os bons resultados ao empenho de todo o grupo fisco. Segundo
ele, é fundamental a união e o compromisso com o desenvolvimento
e a capacitação técnica do corpo de Auditores Fiscais e Auxiliares Fazendários, como meio de percepção dos resultados esperados pelo
planejamento estratégico (ES 2025). Guerra foi determinado e vitorioso na consolidação e avanço da posição do Espírito Santo, ante os
demais estados brasileiros, vitória essa que ele faz questão de dividir
com o fisco capixaba.
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Governador

Renato
Casagrande
recebe documento

do Fisco Capixaba

A

direção do SINDIFISCAL ES sempre procurou manter um movimento no sentido de estreitar relações
com os parlamentares de nosso estado e do país.
Partindo da constatação de que o bom relacionamento, o diálogo e a troca de experiências só têm a agregar positividade para
o povo capixaba. Durante o ano de 2010 a diretoria esteve com
todos, sem exceção, levando a eles o pensamento da categoria, de
modo a sensibilizá-los e motivá-los ao apoio.
Do mesmo modo, procuraram manter uma posição de franca
neutralidade política. Em novembro passado foi encaminhado ofício ao senhor Governador, no qual foram traçadas algumas linhas
de ações que podem contribuir para fortalecer o nosso estado financeiramente e contribuir para resolver questões que precisam
ser melhor dimensionadas:
• Valorização da Carreira do Fisco, visando um bom resultado operacional. O orçamento anual do estado, de 2 bilhões, em
2003, evoluiu para mais de 10 bilhões e 800 milhões em 2010. Em
grande parte, tal crescimento é fruto do trabalho do fisco, que,
valorizado e prestigiado pela gestão fazendária feita com seus valores próprios, soube honrar o compromisso com o Estado. Essa
valorização tem que ser ampliada. O GRUPO TAF saberá ampliar
os níveis de crescimento da receita estadual.
• O sindicato defende uma maior visibilidade das ações do fisco.
Dar visibilidade fazê-lo ser reconhecido como um dos heróis da sociedade, do povo. O Auditor Fiscal representa o Estado e, em nome
dele, garante preciosos recursos para o povo. Do trabalho do fisco
vêm todas as resultantes: educação, saúde, transporte, segurança,
dentre tantos outros serviços indispensáveis para todos. Nunca a
categoria discutiu tanto a projeção de imagem e os assuntos ligados à ética. Tanto que parcerias foram firmadas com a mídia: TV,
rádio, internet e jornal e, recentemente, foi lançado, em iniciativa
pioneira no Brasil, um prêmio que irá contemplar as melhores matérias, de cunho jornalístico. A SEFAZ-ES, desde o início, se colocou
como parceira da iniciativa. O aprofundamento e fundamentação
das matérias, no âmbito fiscal tributário, mais que mostrar que o
sonegador é inimigo da sociedade, irá contribuir, interna e externamente, para a disseminação de uma consciência cidadã, nascida do
www.sindifiscal-es.org.br • Junho 2012 nº 147

Renato Casagrande é o
novo Governador

A ele, desejamos um governo
próspero, dinâmico e participativo.
O Espírito santo mostrou, nas urnas, a sua confiança no novo governante. Recorde de votação.
Uma enorme responsabilidade.
Que a ética, a serenidade e o passado político de Casagrande retornem
aos capixabas que nele confiaram.
Publicado na edição de Agosto de 2010 do Ação Fiscal Nº134

tributo. Estamos certos que, apoiando tal iniciativa, o governo estará
aperfeiçoando a sua imagem, representada pelo fisco.
O estado tem conseguido melhorar a gestão da SEFAZ. Mas, isso,
por sí só, não é suficiente. O quadro de Auditores Fiscais está, hoje,
incompleto. E sabe-se que nos próximos dois a três anos, cerca da
metade estará aposentada. Tal situação exige uma adequação imediata, inclusive para dar ao órgão a condição de formar seus quadros,
evitando uma desastrosa solução de continuidade. Pata tal, além da
maciça capacitação requerida ao quadro atual, a realização de concursos públicos se faz urgente, porquanto atrasada.
• Concurso público para Auditor Fiscal. Como temos dito, repetidamente, nos próximos anos ocorrerá a aposentadoria de cerca de
220 auditores, oriundos de 1984. Para um quadro que beira os 400
auditores, que estão na ativa, o percentual é de 50%.
• Maior qualificação, pela via da capacitação maciça, do pessoal
do Grupo TAF que faça frente às inovações tecnológicas e adaptações
de mercado, cada vez mais virtual.

Doe sangue! Doe órgãos, Fisco solidário!
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• Nova tabela de subsídios. Nas nossas conversas com o governo anterior e com o atual governador, recebemos do primeiro,
o compromisso de nos colocar dentre os cinco melhores salários
do Brasil. Hoje, estamos dentre os piores salários iniciais, das vinte
sete unidades federadas, o que provoca a evasão de grandes valores individuais do Grupo TAF, trazendo uma perda irreparável de
pessoal. Atesta isso o fato de que, do total de auditores nomeados
nos últimos concursos, a evasão chega a ultrapassar a 50%, vistos os
atrativos que os salários superiores em outras UF’s têm.
• TETO ÚNICO, CONFORME EC 47/2005.
No documento entregue ao chefe do Executivo reforçamos que
confiamos na palavra dada, de uma solução para os problemas causados pelo desalinhamento do Teto salarial do Executivo capixaba
com os demais poderes. È premente a urgência desse alinhamento, igualando-s ao subsídio dos Desembargadores de Justiça, como
vem ocorrendo em inúmeros outros estados da federação. Será
uma medida de justiça e propícia a estimular e a renovar o ímpeto
de nossa categoria.

• Substituição Tributária, o sistema que antecipa o pagamento do tributo,diminuição do universo de contribuintes, aplicável a
vários produtos, em que é quase impossível o controle via varejo.
Afinal, o estado está envolvido com várias obras de infra-estrutura que não pode interromper, visto que são estruturantes e
condicionantes ao sucesso de nosso planejamento estratégico. São
elas que nos darão a competitividade necessária.
Dívida Ativa e outros instrumentos de cobrança dos débitos.
Além das obras, a agilidade é fundamental e as completa. Um
exemplo é simplificarmos o processo de cobrança da dívida ativa, modernizando a operacionalidade dos procedimentos. Como
exemplo citamos o parcelamento da dívida, que já deveria poder
utilizar ferramentas como o home bank. O bloqueio dos bens dos
devedores, célere, seria outro exemplo, dentre vários outros.
Embora tenha melhorado, hoje, o processo de dívida ainda é
muito burocrático, e apresenta poucos resultados da SEFAZ e da
Procuradoria Fiscal.

Senador Renato Casagrande
recebe diretoria do SINDIFISCAL ES

Em maio de 2010, durante mobilização em Brasília, o Presidente do SINDIFISCAL ES, Getúlio Ramos Pimentel e o
Diretor de Comunicação, Guilherme F. Pedrinha de Azevedo foram recebidos no Gabinete do Senador Renato Casagrande. O encontro se deu em tom descontraído, reforçando uma parceria que vem sendo construída, em bases sólidas.
Lembramos que o Senador sempre facilitou os trabalhos do fisco, capixaba e nacional, no Congresso, a exemplo
de outros parlamentares capixabas.
Getúlio, junto com representantes de outros estados da federação, mostrou ao Senador Casagrande a situação atual dos estados em relação ao subsídio do Grupo TAF. Já são mais de 14 estados a adotar o Teto
dos subsídios dos desembargadores, em cumprimento ao Texto Constitucional. Inclusive foi lembrado, no encontro, ser a tendência nacional e a grande luta dos servidores públicos de todo o país, por via da PEC 89-A.
Hoje, a maioria dos auditores fiscais do Espírito Santo, tem o chamado “abate-teto”, principalmente os gestores
da Sefaz, que não tem estimulo para função tão importante.
O Governador Paulo Hartung prometeu, publicamente, resolver esta questão. Foi solicitado o apoio do Senador à decisão do governador, relativa ao problema do teto, e entregue um dossiê sobre o assunto, com a
realidade, não só de nosso estado, como de todo o Brasil.
Não esquecemos de solicitar, do Senador, empenho voltado para preencher todas as 60 vagas abertas no
último concurso público para Auditor Fiscal da Receita Estadual, ainda em vigor. Ao pedido foi acrescentada a
informação de que, até 2015, cerca de 220 auditores fiscais estarão se aposentando. Aproveitamos para insistir
sobre a necessidade de novos concursos, em breve.
Publicado em maio de 2010 Nº132 Ação Fiscal
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Secretário de Fazenda

Maurício César Duque
recebe diretoria
do SINDIFISCAL ES

O

novo Secretário da Fazenda,
Maurício Duque recebeu a
diretoria do SINDIFISCAL ES,
pelo presidente do sindicato, Getúlio Pimentel, o vice-presidente, Jair Gomes e o diretor
de comunicação Guilherme Pedrinha, para
reunião de conhecimento e boas vindas.
Foram cerca de duas horas de “bate-papo” informal, durante as quais Duque se
mostrou afinado com as demandas, tanto
da Receita Estadual, quanto dos servidores
do Grupo TAF.
Foram abordados, de forma rápida, os
assuntos atinentes à estruturação e aceleração dos mecanismos de incremento de
receita, inclusive os itens constantes de documento enviado pela diretoria do sindicato ao então novo governador, Renato Casagrande.
Desde o próprio funcionamento do órgão, organizacional e estruturalmente, até
as questões de valorização e renovação do
quadro de servidores, o que ficou foi a perfeita impressão de total domínio da realidade fazendária e das estruturantes necessárias à promoção da manutenção dos níveis
de crescimento da receita estadual.
Extremamente simpático, o secretário
se mostrou aberto ao diálogo pregado pela

diretoria sindical e declarou que o seu gabinete estará, permanentemente, de portas
abertas ao fisco.
Mestre em Economia, Maurício Duque, já trabalhou como gestor financeiro
da Companhia Docas do Espírito Santo - Codesa e da Prefeitura Municipal de Vitória,
e afirmou que a sua história de conduta e
desempenho lhe asseguraram o ânimo para
aceitar o desafio de aumentar a receita do
Estado e fortalecer as empresas capixabas
- como forma de garantir a sustentabilidade
da máquina estatal - são as principais metas
do novo secretário de Estado da Fazenda.
Sua gestão terá por objetivo maior manter
a receita do Estado superior às despesas e
ampliar a competitividade das empresas
instaladas no Espírito Santo. “O aumento da
competitividade permite o crescimento das
empresas e, por conseguinte, a ampliação
da arrecadação”, destaca.
E completou: o outro foco da Secretaria
da Fazenda (Sefaz) será investir em Tecnologia
da Informação - que facilita os processos dentro da instituição e o trabalho do contribuinte
- e combater a sonegação. “A sonegação fiscal
permite a concorrência desleal”, lembrou.
Finalizando, garantiu que a sua gestão
será marcada pelo diálogo com a categoria e

Em tempos de Casagrande, um Duque na Fazenda

com os contribuintes - como, por exemplo,
por meio do Grupo de Trabalho da Secretaria da Fazenda (GTFaz).

Em fevereiro de 2011: Secretário da Fazenda

visita nova sede do SINDIFISCAL ES

A convite da diretoria do SINDIFISCAL ES, o Secretario de Estado da Fazenda
Maurício Duque, o Subsecretário de Receita Gustavo Guerra e o Subsecretário
para Assuntos Administrativos Silvio Grillo, participaram no dia 1º de fevereiro na
sede administrativa de um café da manhã para as boas vindas da Diretoria Executiva do SINDIFISCAL ES e dos membros do Conselho de Gestão e Comissão de
Negociação, que também participaram do encontro.
“Trabalhar pela construção de um Espírito Santo pronto para atender o povo
capixaba”, relembrou o novo secretário, mencionando o final do vídeo institucional do SINDIFISCAL ES, e destacou a importância da parceria Fisco e Governo para
o desenvolvimento de nosso Estado.
www.sindifiscal-es.org.br • Junho 2012 nº 147
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Endereços
Sede Social Auditor Fiscal Délio Castello
Pedra do Itabira
Cachoeiro de Itapemirim, ES.
Telefones: (28) 3036.6099 / (28) 9921.0505

Sedes Sociais do

SINDIFISCAL ES

Sede Social de Vila Velha
Avenida Ceará, nº400.
Bairro Jockey de Itaparica
Vila Velha, ES.
Telefones: (27) 3389.3534 / (27) 3063.5534

Sede Social de Cachoeiro
Construído em 6 de março de 2004, a Sede Social do SINDIFISCAL
ES, localizada na área verde mais nobre da cidade de Cachoeiro de
Itapemirim, é mais uma conquista para a categoria filiada. Em 2009, a
diretoria em homenagem a um dos principais responsáveis pela realização do clube, o querido Délio Castello, passa a levar o nome de Sede
Social Auditor Fiscal Délio Castello.
Délio Castello acompanhou de perto toda construção do clube e
até hoje é incansável na busca de melhorias para o local. Exemplo disso é a reforma atual e o trabalho de paisagismo realizado por Airton,
gerente dos Clubes do SINDIFISCAL ES.
Vale a pena conferir e passar um dia em contato com a natureza.

Sede Social de Vila Velha
A Sede Social de Vila Velha, inaugurada em 14 de julho de 2001
certamente é um marco para a categoria. O clube é palco dos principais acontecimentos do SINDIFISCAL ES, como suas históricas Assembleias, Encontros dos Aposentados e Pensionistas, Happy Hour todas
as últimas quintas-feiras do mês, dentre festas particulares dos filiados, churrascos e até mesmo as marcantes “peladas”.
O clube também possui o sistema de internet Wireless. A ferramenta possibilita o acesso a internet a partir de seu computador em
qualquer local das dependências do clube. A senha de acesso deve ser
consultada no local.
Nos finais de semana a sede ainda conta com salva-vidas nas piscinas para maior segurança dos usuários e conforto de todos.
Venha conhecer as sedes sociais do SINDIFISCAL ES e participe do
seu patrimônio!

VilaVelha
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CONHEÇA O JURÍDICO
O seu sindicato possui um excelente Departamento Jurídico, conheça como é a sua
estrutura, sua atuação e como você poderá
contatá-lo, em caso de necessidade:
A finalidade estatutária do seu Serviço
Jurídico é atender às demandas que lhes são
encaminhadas pelo Departamento Jurídico,
envolvendo os pleitos funcionais, especialmente no âmbito do direito administrativo. O
Estatuto prevê também a assistência do serviço, ante questões jurídicas em geral, no en-

tanto, é preciso ficar claro aos associados que
toda questão jurídica que os envolva, para
ser patrocinada pelo SINDIFISCAL ES tem que
ser em função de sua condição: se ativos,
decorrentes do exercício de suas funções, se
inativo ou pensionista, decorrentes de questões que digam respeito, em função de sua
condição funcional ou a toda categoria fisco.
Para isso, conta com a seguinte estrutura: Diretor Jurídico; Advogado; Secretária
Executiva.

PAINEL JURÍDICO
PRINCIPAIS DEMANDAS JURÍDICAS EM ANDAMENTO
1) AÇÃO DO DESCONTO PREVIDENCIÁRIO PROCESSO
Nº 024020102380 E PROCESSO DE EXECUÇÃO
Nº 024.080.254.915
- Após o Tribunal de Justiça, por intermédio de sua Terceira Câmara Cível, ter confirmado a sentença favorável ao SINDIFISCAL ES,
proferida no dia 11/03/2009 - que já havia reconhecido estarem
corretos os valores referentes à execução no processo que questiona a cobrança indevida de contribuição previdenciária dos inativos, no período compreendido entre as Emendas Constitucionais
20/98 e 41/2003 - o IPAJM ingressou com Recurso Especial, desta
vez alegando que o acórdão feriu legislação federal, ao ter determinado a atualização do valor do principal pela taxa SELIC a partir do
pagamento indevido da contribuição previdenciária dos servidores
inativos, o que é mais benéfico para os servidores.
O processo atualmente tramita perante o Superior Tribunal de
Justiça, sob o nº REsp 1214248, estando concluso com o Ministro
Presidente para distribuição.
2) AÇÕES DECLARATÓRIAS DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO
- Já foram promovidas as defesas de todos os membros do Grupo TAF que foram citados para apresentarem defesa, e que procuraram o Departamento Jurídico do SINDIFISCAL ES.
Dois processos já foram julgados pelo Tribunal de Justiça, e não
foi surpresa a decisão contrária aos servidores, pois processos de
outras categorias já haviam sido julgadas no mesmo sentido, tendo,
portanto, sido declarada a nulidade das ações de trimestralidade e
dos consequentes precatórios.
Se posicionaram favoráveis à manutenção dos precatórios os
Desembargadores Carlos Henrique Rios do Amaral, Carlos Simões
Fonseca, Ney Batista Coutinho, 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 Justiça, a fim de ser analisado se devam ou
não seguir para serem apreciados pelos tribunais superiores (Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal).
Há um terceiro processo que já está com pedido de dia para
julgamento.
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3) AÇÃO DO TETO REMUNERATÓRIO PROCESSO
Nº 100.040.001.933
- O Ministro Eros Grau, havia decidido, em agravo de instrumento, pelo seguimento do recurso extraordinário interposto pelo
SINDIFISCAL ES perante o Superior Tribunal de Justiça, no qual havia sido inadmitida a subida do recurso para o Supremo Tribunal
Federal.
Após a subida do recurso ao STF, ficou aguardando o julgamento de um outro processo (RE nº 477274), em que se discutia questão similar, que também se encontrava sob o relatoria do Ministro
Eros Grau, porém, o referido processo acabou sendo extinto, a pedido do recorrente. Em razão disso, o processo do SINDIFISCAL ES
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 julgamento, e
que versam sobre a mesma matéria.
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 Espírito Santo (RE/598877), aguardando
decisão que poderá confirmar os julgamentos 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 Justiça se pronunciou favoravelmente à tese defendida pelo SINDIFISCAL ES em favor de um de seus filiados, no
sentido de promover a conversão para fins de aposentadoria, do
seu tempo de contribuição na condição de professor (tempo especial), em tempo de contribuição em atividade comum, utilizando-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 fins de averbação, como sendo 1,40 dias de
trabalho comum, desde que a atuação no magistério tenha se dado
antes de 1998, conforme garantia do art. 28 da Lei nº 9.711/98.
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inserção Sindical
2009

FISCO APROVA PROJETO DE
REESTRUTURAÇÃO FAZENDÁRIA,
E MOSTRA QUE SABE NEGOCIAR
Reunidos em Assembleia Geral,
no dia 15 de setembro de 2009, os
integrantes do Grupo TAF capixaba
aprovaram as propostas do governo do
estado para o Projeto de Reestruturação
Fazendária. Construída em incontáveis
momentos de estudos, discussões e
passível de negociações futuras, em
seus pormenores. Uma ação conjunta
com o governo, que busca novo perfil
da Secretaria de Estado da Fazenda do
Espírito Santo dotando-a de dinamismo
e celeridade nas respostas tributárias,
aos reclamos da sociedade capixaba.
Uma vitória sindical, firmada na
convicção de seus diretores de que o
fisco amadureceu e alcançou o entendimento de que a negociação é um

processo contínuo, no qual cada colega do
grupo TAF que participou das reuniões setoriais e assembleias e teve a oportunidade
de contribuir, fortalecendo todo o processo
de negociação. O trabalho se deve a Comissão de Negociação. Uma maturidade que

conseguiu manter e ampliar os canais abertos, respeitar o mediador e se impor pelo
diálogo racional e construtivo, honrando os
acordos feitos e consolidando uma cultura
de valorização da carreira do fisco, alicerçada na união ética e produtiva da categoria.

2010 – ANO DA INTEGRAÇÃO REGIONAL

Diretoria do SINDIFISCAL ES nas
Reuniões Regionais

Cachoeiro de Itapemirim

Linhares

Colatina cobra responsabilidade com a gestão e
promessas do governo sobre o teto

SUFIS-METROPOLITANA
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Em 2010 a diretoria do SINDIFISCAL ES reuniu-se com a categoria em todas as regionais. A ideia da interação com as regionais
foi conjunta dos filiados e diretoria em Assembleia Geral do Fisco, e a frequência foi
total. Durante as reuniões foi tratado com
a categoria sobre o teto salarial, o processo
eleitoral, nomeações dos novos auditores e
o relato das reuniões com diversas autoridades representantes do governo estadual.
Diante do que foi conversado nessas reuniões, a confiança da categoria cresceu no reconhecimento da importância do fisco pelo
Governador Paulo Hartung.

Doe sangue! Doe órgãos, Fisco solidário!

SEFAZ: Auditores Fiscais discutem os problemas
da gestão e cobram promessas
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SINDIFISCAL ES apresenta subsídio capixaba em
palestra no Ciclo de Debates do Sindifisco-PE em 2010
A palestra do Presidente do SINDIFISCAL ES, Getúlio Ramos
Pimentel, sobre a modalidade “subsídio” surtiu grande efeito em
Pernambuco. Auditório repleto de gente e de dúvidas e inquietações, afinal, o tema da palestra era tabu, para a maioria dos estados
nordestinos e do centro-oeste do Brasil.
No Espírito Santo, a negociação, altamente técnica, levada a
efeito pela competente Comissão de Negociação, formada por ato
da Assembleia Geral da categoria, até a inquestionável elevação
dos patamares de vencimentos, principalmente para os mais novos na carreira e a manutenção, na tabela, das conquistas feitas ao
longo do tempo. Getúlio mostrou a todos, passo-a-passo, com clareza total, como se deu o fim dos penduricalhos salariais, em nosso
estado.

2011 – A INTEGRAÇÃO REGIONAL AUMENTA

De Norte a Sul Diretoria do
SINDIFISCAL ES realiza Reuniões Regionais

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

COLATINA

SUFIS Metropolitana

No dia 07 de fevereiro de 2011, a diretoria
do SINDIFISCAL ES, dando início a mais uma
rodada de reuniões regionais, esteve com o
Presidente Getúlio Pimentel, o Vice-Presidente Jair Gomes da Silva e a funcionária do
Departamento Jurídico Andreia Menezes,
em Cachoeiro de Itapemirim.

No dia 08 de fevereiro de 2011, foi a vez
dos colegas de Colatina se reunirem com
a diretoria do SINDIFISCAL ES. Realizada
no auditório José Beraldo Neto, da APC
Colatina, a reunião contou com cerca de
vinte colegas, lotados naquela regional.

Encerrando a primeira rodada de encontros
sindicato x categoria.

Linhares dá o seu recado
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Continuando as reuniões regionais, no dia
09 de fevereiro de 2011, o SINDIFISCAL
ES esteve em Linhares. Os colegas que
participaram ouviram, atentamente, os
relatos da diretoria, representada pelo
presidente do sindicato, Getúlio Pimentel e
pelo diretor Guilherme Pedrinha e puderam
constatar, não só os avanços da categoria,
mas o empenho e seriedade com que
os interesses dela estão sendo tratados.
Concordância geral de que ainda há muito a
fazer e conquistar.

Doe sangue! Doe órgãos, Fisco solidário!

Na sede da SEFAZ, obras no 8º andar levaram a
reunião para o auditório do gabinete

Pela primeira vez, na história do SINDIFISCAL ES, a reunião sindical se deu no auditório do gabinete da SEFAZ, num gesto cortês
do Secretário Duque.

ctiva

e
Retrosp

17

Inserção Sindical

2011

SINDIFISCAL ES participa da assinatura do
Convênio que cria comissões de Execuções fiscais
Com o objetivo de acelerar os processos que envolvem ações
fiscais no Espírito Santo, em 2011 o Tribunal de Justiça do Espírito
Santo (TJES) firmou parceria com o governo do estado e com a Prefeitura de Vitória para formar as Comissões de Execuções Fiscais
Estadual e Municipal.
O SINDIFISCAL ES foi representado pelo vice-presidente Jair
Gomes da Silva. Em seu pronunciamento, Jair agradeceu o convite
do presidente do TJES e destacou a satisfação de ver uma sugestão
que partiu do SINDIFISCAL ES ser colocada em prática.

“Bem antes do desembargador Feu Rosa tomar
posse já articulávamos junto à Procuradoria e Secretaria da Fazenda meios para recuperação da
dívida ativa. O próprio desembargador, hoje presidente, participou de algumas dessas reuniões”,
comemorou o vice-presidente do sindicato.

Para o presidente do TJES, desembargador Pedro Valls Feu
Rosa, o grupo de trabalho irá possibilitar um “ambiente mais justo
e igualitário de competição” entre as empresas capixabas. O chefe
da Corte ainda ressaltou que o índice de impunidade pelos crimes
de execuções fiscais “saltam os olhos”. “Estamos quebrando vários
paradigmas. O primeiro é o da transparência. Como é difícil as instituições entenderem que a população precisa de informações! O
segundo, da cultura, pois todos os processos fiscais serão virtuais.
E, por último, o paradigma de perder o sentimento por algo que é
público. Não é a minha Vara ou o meu processo, a minha área, mas
um grupo que trabalha para um bem coletivo maior”, acrescentou
o presidente.

A COMISSÃO
“A instalação da Comissão já está trabalhando deste dezembro, quando o presidente Pedro Valls Feu
Rosa externou a vontade de dar mais celeridade
aos julgamento das execuções fiscais”, informou o
coordenador do grupo de trabalho, juiz José Luiz
da Costa Altafim.
Os 200 maiores processos de execução fiscal já
foram levantados nas 1ª e 2ª Vara das Execuções
Fiscais de Vitória e, juntos, acumulam mais de R$
2 bilhões. A ação estava prevista no protocolo de
intenções. A maioria dessas dívidas são de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços
(ICMS).
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26/05/2011 – O Presidente Getúlio
Ramos Pimentel e o Vice-Presidente,
Jair Gomes da Silva foram recebidos pelo
Procurador Geral do Ministério Público
Estadual, Fernando Zardini.

Doe sangue! Doe órgãos, Fisco solidário!
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Fisco em Ação
Fim dos Postos Fiscais

A MODERNIDADE CHEGA A
ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DO ES
Fruto de um estudo realizado pelos
colegas Marcos Fernando Pego Freitas e
Adelmo Gomes da Costa, em 2005, se deu
início a processos de desativação dos postos fiscais no Estado. Oriundos do Tribunal de Contas do Espírito Santo, os colegas
coletaram dados, e concluíram que a utilização dos Auditores Fiscais, demonstrou
a seguinte realidade: menos de 1% das
notas circulantes no posto fiscal, é motivo de autuação. Foi levantado que o trabalho dos AFRE´s, na fiscalização volante,

supera em 10 vezes o daquele lotado em
Posto Fiscal. “Se tomarmos a fiscalização
de empresas como referencia, a diferença
supera 25 vezes”, concluíram.
A diretoria do SINDIFISCAL ES percorreu todo o estado, em reuniões com
filiados e repartições a fim de tratar da
reestruturação da SEFAZ, com o fechamento dos Postos Fiscais, analisando os
impactos, vantagens e desvantagens na
mudança administrativa.

PLANTÃO DA SAUDADE MARCA
O FECHAMENTO DO POSTO
FISCAL JOSÉ DO CARMO

Principal porta de entrada de mercadorias em
nosso Estado, o Posto Fiscal José do Carmo sempre
foi considerado o melhor posto pela categoria. Trabalhar em Santa Cruz, como carinhosamente os colegas
que faziam expediente no posto, era sempre um desafio. Uma escola que deixou saudades.
Dia 1º de setembro de 2009, esse dia marca o fim
de uma era. Adeus “Velho Zé”. Bem-vinda a modernidade.
www.sindifiscal-es.org.br • Junho 2012 nº 147
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Fisco em Acao
NOVOS FISCAIS

A PRIMEIRA VEZ
NINGUÉM ESQUECE
Em 1º de julho de 2010 foi realizada a primeira blitz dos novos Auditores Fiscais da Receita Estadual. A operação fechou o treinamento a que foram submetidos nos últimos quinze dias, na Gerência
de Desenvolvimento Fazendário. Três Sprinters - Postos Móveis da
SEFAZ-ES, com diversas viaturas de apoio fecharam, literalmente, os
acessos do CIVIT. No comando, os chefes Wadson Lamego Marins
e Gilberto Batista Campos, da GEFAZ Metropolitana foram incansáveis na orientação aos calouros, nessa sua nova experiência.

2011

Nova comissão de
negociação é escolhida
pela categoria
Fisco Estadual e as Reuniões Regionais: trabalhando juntos para
uma categoria cada vez mais unida
Em 2011 o Presidente do SINDIFISCAL ES, Getúlio Ramos Pimentel,
esteve em todas as gerências para realizar junto a categoria a escolha dos representantes das Comissões de Negociação e Comissão
de Estudo da nova Mensalidade. A maratona que começou no dia
25 de abril, com visita a Cachoeiro de Itapemirim, e contou com a
participação do Diretor Administrativo, Júlio César Muniz e do colega Delson Castello.

Primeira reunião da
Comissão de Negociação Política

Presidente do SINDIFISCAL ES
entrega documento da
Comissão de Negociação ao
Secretário da Fazenda

No dia 30 de maio de 2011, a Comissão aprovada na última Assembleia Geral da categoria se reuniu, pela primeira vez, na Sede
Administrativa do SINDIFISCAL ES. Em pauta os pressupostos que
irão nortear todo o processo de negociação, a necessidade urgente de preenchimento das vagas existentes de auditor, novos concursos públicos diante da grande quantidade de aposentados.

A Comissão de Negociação entregou nas mãos do Secretário
de Estado da Fazenda, Mauricio Duque, o documento Dinamização
da Gestão da SEFAZ-ES. As sugestões da categoria, preparadas pela
Comissão, servirão como subsídio para elaboração de uma Portaria
do Governo Estadual tendo em vista melhorias na carreira.
O documento foi cedido ao secretário durante a solenidade
para a 30 novos veículos que atenderão as quatro Subgerências Fiscais da Receita Estadual do Espírito Santo. O evento aconteceu no
terreno próximo à nova sede da Secretaria de Estado da Fazenda
(Sefaz), que está sendo construída na Enseada do Suá e vai abrigar
toda a parte administrativa do órgão.
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Fisco em Ação

Novo Secretário de gestão

recebe o Fisco Estadual
No dia 21 de junho, o Secretário Estadual de Gestão e Recursos
Humanos, Alcio de Araújo, recebeu o fisco estadual, representado
pelo presidente do SINDIFISCAL, Getulio Ramos Pimentel, o Diretor
Administrativo, Júlio César Muniz, e os auditores, Adson Thiago, Antony Lavor, Marcelo Amista, Herval Cezarino, Bruno Nardotto, Luiz
Claudio, que representam a Comissão de Negociação, e os colegas
Pedro Oliveira, Marcos Bragatto e o Presidente da Associação dos
Consultores, Roger.
A reunião ocorreu para dar as boas vindas ao novo Secretário e
mostrar a importância da aprovação, urgente, do projeto de melhoria
da gestão da Secretaria de Estado da Fazenda, que ampliou seu organograma estrutural funcional, e necessita de manter seu pessoal para
garantir a execução dos projetos.
Para exemplificarmos, na área estratégica de petróleo e royalties,
a arrecadação mensal saltou de 50 milhões/mês para 250 milhões/
mês. Precisamos da formalização do setor e de pessoal qualificado
para operá-lo.
Getúlio lembrou que a negociação acontece há mais de um
ano de oito meses, o que provoca um grande desgaste, para o
fisco estadual, ainda em último lugar no País, em termos de piso
salarial.
Esse prolongamento de má situação tem provocado uma
perda constante – e irreparável - de colegas Auditores, que se
retiram em busca de melhores condições salariais.
Em 2005, dos 115 Auditores nomeados, restam, hoje, pouco
mais de 30; e, dos nomeados em 2010 - cerca de 60 - temos pouco mais de 20 Auditores. Ressaltou que , naquela mesma semana,
havíamos perdido três bons colegas, para o Rio de Janeiro.
O Presidente do SINDIFISCAL ES mostrou, ainda, o trabalho
do fisco em alavancar a arrecadação estadual, compromisso da

entidade com o governo e a recuperação da divida ativa pela SEFAZ,
em trabalho conjunto com o Tribunal de Justiça e Procuradoria, que
já recuperou mais de um bilhão.
Lembrou que, no ano passado, o ES ultrapassou em mais de 2 bilhões, o valor da receita orçada, ou seja, totalizando mais de 14 bilhões.
O novo titular da SEGER, Alcio, destacou o compromisso dele e
do Secretario da Fazenda, Mauricio Duque, em resolver a situação.
Tudo, para evitar o comprometimento dos projetos da SEFAZ. Destacou, também, a ciência do Governador Renato Casagrande, que
tem real empenho em resolver a situação do fisco, rapidamente.
O Secretário informou, por fim, que irá levar ao Governador o
Projeto enviado pela SEFAZ, considerando de interesse do governo
resolver a situação, o mais rapidamente possível.

Sociais

2009

Fisco Estadual

comemora em grande estilo

A Família Fisco marcou presença no dia 10 de julho de 2009, no Cerimonial Le Rose para comemorar o Jubileu de Prata dos Auditores Fiscais que foram aprovados no Concurso Público realizado em 1984. Embalados pelo som da Banda Máquina do Tempo os colegas presentes puderam retornar e reconstruir na memória os momentos vividos, nesses 25 anos de caminhada.
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Sociais

2010

Espírito Santo recebe a Fenafisco para

a 313ª Reunião do Conselho Deliberativo

Emoção e alegria são as palavras que traduziram a 131ª Reunião Extraordinária do
Conselho Deliberativo da Fenafisco realizada em abril de 2010, no Aroso Paço Hotel em
Pedra Azul, município de Domingos Martins.
O SINDIFISCAL ES recebeu diversas autoridades e colegas de todo o Brasil, no evento
que foi um marco para a categoria fiscal. O ENCAT do Espírito Santo é motivo de orgulho
para todos. Relembre momentos marcantes do evento:

BOAS VINDAS AOS

NOVOS AUDITORES
Dia 03 de julho de 2010 a diretoria do SINDIFISCAL ES reuniu a turma de novos Auditores para
uma confraternização de boas vindas. O almoço reuniu familiares, amigos e os instrutores do
Curso de Formação da Gerência de Desenvolvimento Fazendário. Sejam bem vindos colegas!

Nova Sede Administrativa

do SINDIFISCAL ES
No dia 5 de novembro de 2010, a nova sede do SINDIFISCAL ES foi apresentada à categoria. Muitos colegas
prestigiaram a solenidade e receberam a benção do
pastor Euzélio Vaz. A nova sede, comprada pela diretoria anterior, em 2006, é mais um sonho realizado
pela categoria.
Nova Sede Administrativa do SINDIFISCAL ES, Localizada no Edifício
Global Tower, na Enseada do Suá, em Vitória - Espírito Santo.
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Sociais

50 anos de organização do

Fisco capixaba

A história da organização do fisco capixaba começa com a fundação da AFES –
Associação do Fisco Espíritosantense em 05 de março de 1960. De lá para cá, muitas lutas e conquistas foram realizadas pela categoria, dentre elas a transição de
Associação para SINDIFICAL ES em novembro de 1990. Para comemorar datas tão
marcantes, o sindicato preparou um calendário especial de eventos que incluem
seminário, inauguração da nova sede administrativa, sessão solene e grande Baile
Anual do Fisco.

Seminário Rumos do Fisco

Baile anual do Fisco: festa marca lançamento do Prêmio SINDIFISCAL ES de Jornalismo

2011

SINDIFISCAL ES

comemora 21º aniversário
com Seminário e Sessão Solene

Palestra
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Brasão comemorativo 20 anos do SINDIFISCAL ES

Realizado no dia 08 de novembro de 2011, o
Seminário Rumos do Fisco fechou sua segunda edição
com chave de ouro. Contando com presenças de
peso e temas de suma importância para a categoria e
nossa sociedade em suas palestras. O apoio de seus
filiados foi muito importante para o SINDIFSCAL ES,
agradecemos a presença de todos.

Sessão Solene

Doe sangue! Doe órgãos, Fisco solidário!
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Eleições

Eleições Triênio 2012 - 2015

SINDIFISCAL ES

As eleições do Sindifiscal ES marcam mais uma vitória da categoria, pelo respeito, ordem e democracia, que foi eleita a Chapa 1 –
Autonomia Fiscal, como a próxima diretoria para o triênio 2012-2015.
Nos dias 2 e 3 de abril de 2012, mais de 858 filiados fizeram valer
o direito de voto e escolha para a nova gestão do Sindifiscal ES.
Foram contabilizados, 374 votos dos ativos, 343 votos dos aposentados, 142 pensionistas, 11 brancos, 6 nulos e um filiado que assinou a
lista de votação, mas não depositou a cédula com seu voto.
A Chapa 1 – Autonomia Fiscal, ficou com 463 votos contra 377 da
Chapa 2 – Participação e Renovação, sendo a vencedora das eleições.
Segundo o presidente eleito Júlio César Camilo Muniz, a vitória é uma conquista de todos. “Somos todos vencedores por fazer
parte desse processo, uma marca de democracia e de dignidade.
Esta luta é pela categoria, independente de chapa, somos todos
auditores fiscais e auxiliares fazendários”.
Para Elcio Pedro Uliana, que concorreu a presidência pela
Chapa 2 – Participação e Renovação, o processo eleitoral foi um
aprendizado. “Achei um ótimo aprendizado participar das eleições do Sindifiscal
ES, estive com muitos colegas dos quais não tinha contato, principalmente do interior.
A categoria se envolveu muito, foi um movimento grande e o resultado foi extremamente positivo, com muitos ativos votando. Espero que a nova diretoria execute o que
propuseram fazer durante a campanha, a categoria é uma só.”
O Sindifiscal ES agradece a colaboração de todos os colegas e funcionários que
fazem de nosso sindicato uma entidade democrática e participativa.

Nova diretoria do Sindifiscal ES

Democracia. “A importância de
votar é a liberdade de escolher,
essa é a grande vitória”.

Presidente eleito

Júlio César Camilo Muniz
Ação Fiscal: Como o senhor entendeu o
processo eleitoral?
Júlio: Democrático. Com duas ou mais
chapas participando, é sempre um incentivo maior ao debate, a diversidade
de propostas e a participação e envolvimento de todos no processo.

sos filiados e idade avançada de muitos
aposentados e pensionistas foi motivo
de orgulho para todos nós, que somos e
fazemos o Sindifiscal ES.

ria um carinho especial.

Ação Fiscal: Sobre a equipe da nova diretoria, qual a sua avaliação na formação da mesma?
Ação Fiscal: Quais as propostas e temas Júlio: A equipe que compõe a nova diresobre os problemas da categoria são toria, em minha avaliação, está acima do
mais relevantes para a nova diretoria? senso profissional. Ela foi constituída na
Ação Fiscal: Os resultados mostraram Júlio: Todas as propostas apresentadas confiança, amizade e respeito. Com esse
que a maioria dos filiados do sindicato por nós na campanha são relevantes, alicerce e harmonia na condução das
votou. Qual a sua avaliação sobre esse mas claro que as questões salariais (piso ideias e do processo, temos tudo para
e teto), oxigenação da categoria, condi- realizar uma gestão que atenda a todos
dado?
Júlio: Acima de tudo gratificante. Cons- ções de trabalho, a questão das AF’s, a os interesses da categoria. É esta a nossa
tatada a participação de 65% de nos- Unimed, terão por parte da nova direto- expectativa.
FALECIMENTO

É com grande pesar que comunicamos o falecimento de:
Antônio Dias de Souza, aposentado, faleceu em 15/04/2012
José Carlos Pinto Menezes, aposentado, faleceu em 06/05/2012
Maria Luzia Tanure Simão Schwan, aposentada, faleceu em 09/05/2012
Ana Neves de Costa, faleceu em 03/06/2012 – Esposa de Levindo Pimenta da Costa
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