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Uma grande reunião de trabalho, onde mais de 200 Auditores Fiscais participaram de workshops e painéis e 
realizaram a troca de experiências sobre atividades ligadas à Administração Tributária.  (páginas 5 a 7)
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EDITORIAL
Mais amigos
Nos 3 últimos meses o Sindifisco recebeu 16 
novas filiações.  Já somamos 700   filiados! Es-
peramos que este número continue crescendo 
cada vez mais. 

Nossas boas-vindas a todos os novos filiados:

Ana Venturi

Álvaro Paganin

Bruno Luz de Souza Nogueira

Bruno Rodrigues

Dilson Jiroo Takeyama

Eduardo Du Pasquier Brasileiro

Fabiano Brito Queiroz de Oliveira

Fabio Martins Reis

Frederico Cesar Lenhardt

Guilherme Niehues Tramontin

Guilherme Oikawa Garcia dos Santos

Jaime Luiz Visentainer

Lourenço Rioji Sogabe

Marcelo Richard Valverde

Odair José Gollo

Teresa Camanho de Souza

P R E S I D E N T E

Fabiano Dadam Nau
V I C E - P R E S I D E N T E

Eduardo Antônio Lobo
2 º .  V I C E - P R E S I D E N T E

José Reinaldo Figueiredo
D I R E T O R  A D M I N I S T R A T I V O

Irineu Giombelli

Informativo do Sindicato dos Fiscais da Fazenda do Estado de Santa Catarina – SINDIFISCO  – Agosto/2013 
Rua Anita Garibaldi,  79 – 12º andar - CEP 88010-500 Florianópolis  -  SC sindif isco@sindif isco.org.br

D I R E T O R  F I N A N C E I R O

Soli Carlos Schwalb
D I R E T O R  D E  D I V U L G A Ç Ã O

Renato Dias Marques de Lacerda
D I R E T O R  J U R Í D I C O

Asty Pereira Júnior
D I R E T O R  D E  R E L A Ç Õ E S  S I N D I C A I S

Ingon Luiz Rodrigues

DIRETOR DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS

José Zomer Sobrinho
D I R E TO R D E A S S U N TO S PA R L AM E N TA R E S

Achilles César C. Barroso
D I R E T O R  D E  P R O J E T O S  E S P E C I A I S

Cidemar José Dutra

SUPLENTES: 

Rogério Macanhão, Robson Luiz Marcondes, 
Widomar Pereira Carpes, Carlos Alberto 
Sirydakis, Luiz Carlos de Lima Feitosa, 
Waldemar da Costa, Luiz Carlos Rihl de 
Azambuja e Rondinelli Borges de Macedo.

DIRETORIA 2013

S I N D I C A T O

D A  D I R E Ç Ã O

Caros Colegas,

Fechamos o primeiro semestre com uma série 
de atividades realizadas. Em março o seminário so-
bre a Lei Orgânica da Administração Tributária e 
em maio sobre as Boas Práticas em Administração 
Tributária. Realizamos treinamento em negociação 
e gestão de conflitos e sobre formação política e 
sindical. Também visitamos algumas regionais da 
secretaria da fazenda e participamos de um traba-
lho bastante intenso no Congresso Nacional que 
resultou na aprovação da admissibilidade pela Co-
missão de Constituição e Justiça de duas PEC’s: 186 
e 147, que constam desse informativo. 

Conquistamos o correto limite remuneratório 
para as nossas pensionistas; o direito a aposenta-
rem-se os AFRE’s que já possuem o tempo sufi-
ciente; a implementação das promoções na carrei-
ra AFRE, algo desejado há bastante tempo; e a no-
meação de mais treze colegas AFRE’s do último 
concurso.

Tenham certeza que o mais importante e mo-
tivador de todos esses encontros que tivemos foi a 
expressiva participação de nossos filiados. Isso 
mostra que estamos unidos e que ao nos reunir-
mos só reforçamos nossos elos de união. Vocês que 
possuem colegas que não são filiados ao Sindifis-
co, os convidem para se filiarem, nosso sindicato 
está de portas abertas para todos.

Teremos um segundo semestre repleto de ati-
vidades e mais uma vez a participação de todos 

vocês é fundamental. Podem ter certeza que fará a 
diferença!

Dia 15.10.2013, na Assembleia Legislativa do 
Estado de Santa Catarina, comemoraremos os 25 
anos de fundação do Sindifisco e lançaremos a se-
gunda edição do livro História do Fisco Catarinen-
se: Construindo uma Santa Catarina melhor! 

Estamos num processo de negociação com o 
governo estadual e com chances reais de consoli-
darmos grandes demandas da categoria, mas isso 
passará obrigatoriamente pela continuidade da 
demonstração de nosso bom trabalho e de nossa 
coesão.

Parabéns aos Auditores Fiscais pelo trabalho 
desenvolvido nesse primeiro semestre, estamos 
conseguindo reverter a tendência negativa de 
crescimento da arrecadação de ICMS e apresentan-
do resultados expressivos mês a mês.

Um grande abraço a todos,

FABIANO DADAM NAU
PRESIDENTE DO SINDIFISCO 

“Toda manhã na África, um antílope acorda. Ele deve 
correr mais rápido do que o mais rápido leão ou será 

morto. Toda manhã um leão acorda. Ele sabe que deve 
correr atrás do antílope mais vagaroso ou morrerá de 

fome. Não importa se você é o leão ou o antílope. Quando 
o sol nasce, é melhor você estar correndo.” 

(Willian Douglas)
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Assembleia de prestação de contas anual 
que aprovou a redução aconteceu no mês de  
abril na Sede do SINDIFISCO.

Aconteceu no dia 30/04/13 a Assembleia anu-
al de prestação de contas do Sindifisco.

Na oportunidade, Conselho Fiscal e vários filia-
dos estiveram reunidos para deliberar sobre as con-
tas do Sindicato. 

Durante a Assembleia, foi colocada em pauta a 
redução das mensalidades pagas pelos filiados ao 
Sindifisco. Este é um assunto que já havia sido bas-
tante debatido pela Diretoria. A redução dos valores 
foi aceita e ocorrerá em dois momentos. O primeiro 
a partir de maio/2013, com redução de 0,98% para 
0,88% sobre o valor do limite da remuneração má-
xima da carreira, ficando a mensalidade em R$ 
222,84.  O segundo ocorrerá quando da aprovação 
da PEC do Teto Único Estadual, quando haverá a re-
dução de 0,88% para 0,78% do teto remuneratório 
para ativos e inativos, totalizando uma redução de 
20% no valor das mensalidades. Para as pensio-
nistas, a redução ocorreu na mesma proporção, 
restando 0,63% do valor bruto percebido a tí-
tulo de pensão, de imediato e, quando da apro-
vação do limite máximo único, este percentual 
se reduzirá para 0,56% do valor bruto percebi-
do.

Dando continuidade aos trabalhos, o represen-
tante do Conselho Fiscal, Celso Pazinato deu por 
aprovada as contas, após serem submetidas aos 
presentes.

D I A  A  D I A

DOAÇÃO: Acervo de livros
O Sindifisco selecionou algumas obras de seu acervo literário para doação a uma Instituição Estadual.  

Foram cerca de 40 livros antigos. A escolhida foi a Casa Semiliberdade de Blumenau. Dirigida pelo Coorde-
nador Sr. Malto Tadeu, a casa abriga adolescentes infratores 
e dá a eles a possibilidade de realização de atividades exter-
nas, sendo obrigatórias a escolarização e a profissionaliza-
ção, com o propósito de alocar estes adolescentes nova-
mente na sociedade.

Mais uma vez o Sindifisco mostra seu papel so-
cial junto à comunidade.

Desde o início do ano, o Sindifisco fez doações a 
várias instituições beneficentes da região. Estas do-
ações ajudarão no custeio de obras sociais que vi-
sam o benefício da população mais carente.

No dia 08 de maio, foi feita uma DOAÇÃO de R$ 
2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) para a ASSO-
CIAÇÃO DE VOLUNTÁRIOS DO IMPERIAL HOSPITAL 
DE CARIDADE, este valor ajudará as obras da entida-
de.

No dia 24 de maio, a Fundação Irmandade do 
Espírito Santo – PROMENOR, foi beneficiada com a 
quantia de R$ 1.000,00 (hum mil reais), valor que 
foi destinado para ajudar nas custas da “Festa do Di-
vino Espírito Santo” e que visa angariar fundos para 
obras sociais na região da grande Florianópolis.

Desde maio, o SINDIFISCO encabeçou também 
ajuda ao Grupo de Voluntários Alfredo Daura Jorge, 
através da doação mensal de 10 (dez) cestas bási-
cas, que serão distribuídas aos pacientes carentes 
que fazem hemodiálise no Hospital Celso Ramos. O 
Sindifisco fará a entrega mensal da doação até de-
zembro de 2013.

A Casa Lar Luz do Caminho, instituto que tem o 
intuito de receber crianças de zero a dois anos em 
situação de risco social também está recebendo a 

ajuda do Sindifisco.  A quantia destinada a esta obra 
social é de R$ 300,00 (trezentos reais) por mês, des-
de o mês de junho até dezembro deste ano.

Outro projeto beneficiado é a Ação Comunitária 
Integrar, que promove curso pré-vestibular gratuito 
a alunos de baixa renda. 

O curso atende cerca de 80 estudantes e conta 
com a colaboração de 26 professores parceiros, en-
tre eles o colega Auditor Fiscal Julio César Narciso. 

Com a parceria da Prefeitura de Florianópolis, 
que cedeu o espaço junto ao Centro de Educação 
Continuada, onde são realizadas as aulas e também 
com o auxílio do colégio COC, que disponibiliza o 
material didático para todo o grupo, o projeto vem 
se mantendo desde agosto de 2011.

O Projeto vai além das aulas a estudantes de 
baixa renda. Ele também incentiva quem participou 
do curso pré-vestibular a dar continuidade aos es-
tudos após o ingresso na faculdade e também se 
destina a possibilitar a experiência de prática de en-
sino a novos professores. 

Para participar da seleção, o candidato deve ter 
cursado o ensino em escola pública e ter baixa ren-
da.

Quem tiver interesse em conhecer o projeto, 
basta acessar o site: 

http://www.projetointegrar.org/

FISCO SOLIDÁRIO

REDUÇÃO DA MENSALIDADE 
DO SINDIFISCO
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No mês de junho treze novos colegas do concur-
so de 2010 tomaram posse. 

As cerimônias de posse ocorreram no Centro   
Administrativo da Capital.

Dos 13 novos Auditores, seis foram lotados na 
área de Tecnologia da Informação e sete na área de Tri-
butação e Fiscalização.

Os novos fiscais complementam a importante 
renovação na categoria feita no concurso de 2010.

Eles passaram por treinamento e tiveram em ju-
lho uma semana de capacitaçāo e ambientaçāo, na 
Escola Fazendária, para conhecer a estrutura do Esta-
do, especialmente a da Secretaria da Fazenda. Este 
treinamento visou familiarizar os novos servidores 
com a rotina da Secretaria, focando no desenvolvi-
mento dos princípios éticos e sua aplicação no am-
biente da tributação.

A Diretoria do Sindifisco esteve presente na posse 
e após a cerimônia ofereceu um jantar de boas vindas 
aos novos fiscais. Na oportunidade os 10 colegas pre-
sentes filiaram-se ao Sindifisco, além de outro colega 
que se filiou posteriormente, em razão de prorroga-
ção de prazo para a posse.

Atualmente Santa Catarina, embora proporcio-
nalmente tenha um dos menores quantitativos de 
auditores fiscais, é um dos Estados com melhor de-

sempenho proporcional no crescimento da arrecada-
ção.

Bem-vindos à equipe da Fazenda Estadual!
André Batista Menezes
Bruno Luz de Souza Nogueira
Bruno Rodrigues
Dilson Jiroo Takeyama
Eduardo Du Pasquier Brasileiro
Fabiano Brito Queiroz de Oliveira
Fábio Martins Reis
Frederico Cesar Lenhardt
Guilherme Niehues Tramontin
Guilherme Oikawa Garcia dos Santos
Marcelo Richard Valverde
Odair José Gollo
Ricardo Pescuma Domenecci

Fazenda de SC bate recorde de
arrecadação mensal do ITCMD

O desempenho da arrecadação do ITCMD vem crescendo de forma contínua em Santa Catarina, 
fato que ocorre desde a virtualização do imposto

Bem-vindos ao Fisco Catarinense

G O V E R N O

O ITCMD é o imposto de competência estadual que 
incide sobre qualquer transmissão de bens por 

força de herança, testamento ou doação. A arrecadação 
mensal do Imposto vem alcançando recordes históricos. 
Em maio, o valor chegou a R$ 16,8 milhões, superando 
em cerca de R$ 1,7 milhão o recorde do mesmo período 
em 2012. 

Nos cinco primeiros meses do ano, a Secretaria de 
Estado da Fazenda/SC já arrecadou com ITCMD um total 
de R$ 58,4 milhões - 26,42% a mais do que em maio 
do ano passado.

O desempenho da arrecadação do ITCMD cresce de 
forma contínua no estado, desde a virtualização do im-
posto que aconteceu desde outubro de 2008.  Este fato, 
permitiu ao contribuinte recolher o imposto pela inter-
net, sem a apresentação de nenhum documento físico e 

sem ter que comparecer na Fazenda. “O pagamento se 
tornou mais rápido, facilitado e econômico, melhoran-
do a arrecadação”, destaca Luiz Carlos Mello da Silva, 
coordenador do Grupo ITCMD/SEF e também filiado do 
Sindifisco. Através do continuado trabalho de fiscaliza-
ção realizado pela SEF, a Secretaria monitora as infor-
mações prestadas pelo contribuinte no formulá-
rio que é preenchido para o recolhimento do tri-
buto, denominado Declaração de Informações 
Econômico-Fiscais (Dief). O documento deve ser 
preenchido e enviado pela internet sempre que 
ocorrem os fatos geradores do ITCMD.

A SEF também tem promovido fiscalizações 
pontuais ao identificar focos específicos de sone-
gação. Entre elas, a operação Doação Legal, que 
vem cobrando o ITCMD de pessoas que recebe-

ram doações em dinheiro ou outros bens e não fizeram 
o pagamento do imposto. Outro exemplo é o trabalho 
de fiscalização das doações de cotas de empresas, sem-
pre que identificado que a base de cálculo utilizada no 
recolhimento não foi a prevista na legislação em vigor.
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I Seminário de Boas Práticas em 
Administração Tributária

No dia 24 de maio, o SINDIFISCO promoveu o I Seminário de Boas Práticas em Administração 
Tributária, que foi realizado na nova sede da AFFESC em Canasvieiras

O “I Seminário de Boas Práticas em Ad-
ministração Tributária” foi realizado 
com grande sucesso em Florianópo-
lis. 

 Cerca de 200 Auditores Fiscais prestigiaram 
a realização do Seminário organizado pelo SIN-
DIFISCO, além de colegas do Fisco de São Paulo, 
de Minas Gerais e do Paraná.

 As delegações que chegaram pela manhã 
puderam confraternizar em um almoço ofereci-
do pelo Sindifisco, já estreitando contatos e a 
troca de informações e experiências nas Regio-
nais e nos seus GES de atuação.

 O Mestre de Cerimônias, jornalista Mário 
Motta, brindou-nos com sua perspicácia e sim-
patia, com intervenções precisas na condução do 
evento. 

 Na abertura fizeram uso da palavra o Presi-
dente do Sindifisco, Fabiano Dadam Nau, o Presi-
dente da AFFESC, Cidemar Dutra, o Vice-Presi-
dente da FENAFISCO, João Marcos de Souza e o 
Secretário de Desenvolvimento Regional de Flo-
rianópolis, o colega Auditor e Deputado Estadual 
Renato Hinnig. 

Na palestra de Abertura, “ADMINISTRAÇÃO 
TRIBUTÁRIA EM SANTA CATARINA: ESTRATÉGIAS 
E DIRETRIZES”, o Auditor Fiscal e Diretor de Ad-
ministração Tributária Carlos Roberto Molim tra-
çou um cenário com ênfase nas últimas altera-
ções que afetaram a arrecadação, especialmente 
as que envolveram as importações e as que defi-
niram as alíquotas das operações interestaduais.  
Enalteceu o desempenho dos Grupos Especialis-
tas Setoriais, demonstrando que a estratégia da 
atuação  da Administração Tributária em Santa 
Catarina vem apresentando bons resultados.

A segunda palestra foi proferida pelo Auditor 
Fiscal da SEFAZ/MG, Fernando Matos, Mestre e 
Professor de Contabilidade.  Na palestra “USO DE 

INDICADORES CONTÁBEIS PARA AUDITORIA FIS-
CAL”, o colega demonstrou que o uso da infor-
mação contábil por meio de indicadores pode 
aumentar em até 94% a precisão da detecção de 
fraude na seleção de contribuintes para realiza-
ção de auditoria fiscal.

Em seguida, o Palestrante Glauco Cavalcanti, 
Professor da FGV, apresentou aos participantes 
as técnicas mais consagradas para NEGOCIAÇÃO 
E GESTÃO DE CONFLITOS.  A palestra foi bastante 
elogiada pelos participantes, e o Sindifisco 
anunciou no evento a contratação do Professor 
Glauco Cavalcanti para um curso de 16 horas pa-
ra 20 participantes, a ser realizada no SINDIFISCO 
em setembro.

Após o intervalo para interação entre os par-
ticipantes, a segunda parte do Seminário deu 
ênfase às experiências e às práticas desenvolvi-
das por colegas auditores fiscais em suas áreas 
de atuação na administração tributária catari-
nense.

 O primeiro palestrante foi o Auditor Fiscal 
Celson Harri Freitag, que coordena o  GESMETAL 
– Grupo Especialista Setorial do setor metalme-
cânico.  Em sua palestra “IMPORTAÇÃO DE NFe E 
AUDITORIA DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA” o co-
lega demonstrou duas ferramentas desenvolvi-
das em ACCESS que poderão auxiliar e tornar 
mais eficiente a seleção de contribuintes e a au-
ditoria fiscal em notas fiscais eletrônicas e em 
operações sujeitas ao regime de substituição tri-
butária. 

A segunda palestra ministrada por Auditores 
Fiscais foi “FISCALIZAÇÃO DE EMPRESAS DO 
SIMPLES NACIONAL”.  O colega Auditor Fiscal Luiz 
Carlos de Lima Feitoza, coordenador da equipe 
GESIMPLES, apresentou detalhes sobre a legisla-
ção do Simples Nacional e peculiaridades em re-
lação à fiscalização de empresas do setor, e apre-

sentou informações sobre a Operação Concor-
rência Leal, que se encaminha para a fase de au-
tuação fiscal.

A última palestra do evento foi ministrada 
pelo Auditor Fiscal Leo Leoberto Guimarães Pa-
trício, que atua no GESREDES, Grupo Especialista 
Setorial que monitora Supermercados e Grandes 
Redes de Estabelecimentos.  Na palestra foi 
apresentada a ferramenta “OLHO MÁGICO”, que 
permite a realização de auditoria em alíquotas 
utilizadas em ECF de forma automatizada.   O 
aplicativo permite a auditoria em 500.000 itens 
em poucos minutos. Com o aperfeiçoamento da 
ferramenta, empresas de grande porte, com fa-
turamento anual superior a R$ 1 bilhão de reais, 
poderão ter fiscalização concluída em vários de 
seus estabelecimentos em menos de um mês.
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Acima, Diretoria Executiva do Sindifisco 
2011-2013

Fernando Mattos - SEF/MG

Glauco Cavalcanti - FGV/RJ

Luis Carlos Feitosa - GESIMPLES

Leo Leoberto Guimarães Patricio - GESREDES

Celson Harri Freitag - GESMETAL

Carlos Roberto Molim - DIAT

João Marcos de Souza - Vice Presidente FENAFISCO

Renato Hinnig - Deputado  Estadual

Mário Motta 
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Nosso agradecimento especial a todos 
os colegas que dispuseram do seu tempo 
para dedicar-se à produção intelectual que 
engrandeceu nosso Concurso de Monogra-
fias.

Mais importante do que a premiação, foi 
incentivar nossos filiados à pesquisa e ter 
como resultado trabalhos tão bem elabora-
dos. Todos os trabalhos foram excelentes!!

O concurso contou com um total de 6 
(seis) trabalhos e os participantes foram:

Adalberto Aluízio Eyng 
Clóvis Luiz Jacoski
Leandro Luiz Daros
Lintney Nazareno da Veiga
Márcia Mª Alvez de Arruda Bortolanza
Rondinelli Borges de Macedo

Ao final do Seminário, foram homena-
geados todos os participantes do I Concurso 
de Monografias do SINDIFISCO, e divulgados 
os vencedores, que foram:

I Concurso de Monografias

1º LUGAR - LEANDRO LUIS DAROS

     JOGOS NÃO COOPERATIVOS E A 
POLÍTICA DE INCENTIVOS FISCAIS À 
IMPORTAÇÃO POR GOVERNOS 
ESTADUAIS:  UMA ANÁLISE SOBRE O 
ENFOQUE DO EQUILÍBRIO DE NASH”

2º LUGAR - LINTNEY NAZARENO DA VEIGA

     A RESPONSABILIDADE PESSOAL DO 
AGENTE POR INFRAÇÕES TRIBUTÁRIAS 
ALBERGADAS PELO ARTIGO 137 DO 
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL: UMA 
REFLEXÃO CRÍTICA

3º LUGAR - MÁRCIA MARIA ALVES DE 
ARRUDA BORTOLANZA

      DÍVIDA ATIVA: QUESTÕES 
CONTROVERTIDAS E UM PANORAMA 
DAS UNIDADES DA FEDERAÇÃO
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Promoções na carreira AFRE 
Realização de promoções dos Auditores Fiscais da Receita Estadual não aconteciam desde 2005

Com imensa satisfação recebemos o co-
municado oficial da Secretaria da Fazen-

da, atendendo a uma demanda que há anos o 
Sindifisco vem pautando.

Pela sua importância, a questão já vinha 
sendo tratada pelo Sindifisco há tempos, com 
Secretários da Fazenda, Secretários de Admi-
nistração e com a Diretoria de Administração 
Tributária, como documentado pelos Ofícios 
51/2009, 52/2009, 23/2010, 05/2011, 
09/2011, 01/2013, 11/2013. 

As promoções não aconteciam desde 
2005.

A Lei Complementar 189/2000, trata tam-
bém das promoções na carreira, que deveriam 
ocorrer “metade por antiguidade e metade por 
merecimento, alternativamente, até o mês de 
julho de cada ano”. 

Em 2010 o Decreto 3719 regulamentou a 
forma de promoção por merecimento, e deter-
minou sua realização até o dia 1º/06/2011, o 
que ainda não havia ocorrido.

Veja na íntegra o comunicado do Diretor de 
Administração Tributária do último dia 
30/04/13:

 Prezados Colegas,

Comunico que o Secretário Gavazzoni 
decidiu realizar as promoções dos Audi-
tores Fiscais da Receita Estadual (AFRE).

Entende que é uma forma de reco-
nhecimento do trabalho dos Auditores 
Fiscais e de mais um incentivo ao aumen-
to da produtividade fiscal, de forma a au-
xiliar e manter a equalização das finan-
ças estaduais.

Hoje estão sendo encaminhadas para 
publicação no Diário Oficial e na Pe/SEF 
as Portarias SEF 95/2013 e SEF 96/2013, 
cujas cópias seguem anexas, que divul-

gam as normas relativas aos procedi-
mentos para promoção por merecimento 
e por antiguidade dos Auditores Fiscais e 
designam a Comissão.

Cordialmente,
Carlos Roberto Molim
Diretor de Administração Tributária – 

SEF

Mais uma vez o Sindifisco optou por adotar 
as vias da negociação e do bom senso, política 
que vem dando bons resultados nas últimas 
gestões. Muitas vezes o processo se torna mais 
lento, mas o processo de amadurecimento das 
conquistas acaba por torná-las mais sólidas e 
consistentes.

RELEMBRE OS ÚLTIMOS CAPÍTULOS 
DA SAGA DAS PROMOÇÕES, DIVULGA-

DOS NO SITE DO SINDIFISCO:

* 30.4.2013 - DIAT divulga inicio dos pro-
cedimentos para promoções.

* 09 e 10.04.2013 - Últimas reuniões 
com o SEF: durante as reuniões, foram expostas 
novamente ao Secretário a pauta sobre as pro-
moções da carreira AFRE, além de tratados 
também outros assuntos de interesse da classe.

* 10.01.2013 - SINDIFISCO participa de 
reunião com o Secretário da Fazenda Antônio 
Gavazzoni

Na oportunidade, foram entregues suges-
tões e reivindicações da classe dos Auditores 
Fiscais, que foram debatidas item por item. A 
pauta de reivindicações foi dividida em 2 gru-
pos: As coorporativas – que abordou a questão 
do teto único estadual, o acerto das pendên-
cias com as pensionistas do Fisco, a realização 

das promoções dos Auditores Fiscais e realiza-
ção de novo concurso para Auditor Fiscal da 
Receita Estadual

*21.06.2012 - Secretário da Fazenda re-
cebe SINDIFISCO e FENAFISCO

Na pauta, diversos assuntos de interesse da 
classe, com destaque para discussões sobre a 
Lei da Transparência, o represamento das pro-
moções na carreira de AFRE e as melhorias ne-
cessárias em equipamentos e condições de tra-
balho para o melhor desempenho das funções 
de Auditoria Fiscal.

*07.03.2012 - Secretário Serpa recebe 
SINDIFISCO

Mais uma vez o primeiro assunto a ser de-
batido foi a questão das promoções, que preci-
sam ser feitas até junho para que haja a possi-
bilidade de se aproveitar o cadastro de reserva 
do último concurso.

*11.2011 – SINDIFISCO reinvidica imple-
mentação das Promoções (Matéria do Jornal 
do Sindifisco)

Um assunto em particular foi formalmente 
documentado, por meio do Ofício 09/2011, 
devido à sua urgência e relevância: o pedido de 
implementação das promoções na carreira de 
Auditor Fiscal da Receita Estadual.

*04.11.2011 - Secretário Adjunto e De-
putado Renato Hinnig visitam Conselho Repre-
sentantes

Foram discutidos vários assuntos referentes 
à atuação da categoria e tratados temas de in-
teresse da classe, como a retomada dos proces-
sos de promoções dos auditores fiscais.

E S T A D O
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50 ANOS DA AFFESC

A AFFESC comemorou no dia 23 de junho, o seu cin-
quentenário – seu Jubileu de Ouro.
Nestes 50 anos (1963/2013) a AFFESC teve a sua 

frente 23 presidentes, sendo que destes, 14 permane-
cem vivos. Destacando-se que entre estes, 6 são funda-
dores. São eles: Índio Jorge Zavarizi, Cláudio Andrade 
Ramos, Gélio Osório, Ivo Bandeira Corte, José Aleixo 
Dellagnelo e José Zomer Sobrinho.

 São 50 anos de História, de muita luta e 
conquistas de todos os associados. Desde sua fundação, 
o que cada associado contribuiu para o engrandeci-
mento e a chegada a esta data, com certeza valeu a pe-
na.

“Chega-se à maturidade com a sabedoria perti-
nente a idade, com a experiência acumulada pelo tem-
po e sem perder a visão do futuro. Não poderíamos ter 

chegado até aqui, sem a participação de todos os asso-
ciados.

  Saudamos então, primeiramente, o nosso 
associado, razão pela qual empreendemos um traba-
lho, oferecendo condições para o convívio social, bus-
cando sempre qualidade de vida para si e seus familia-
res.

 Neste trabalho que fazemos, a chave do su-
cesso é a paixão. Não aquela do casal. É a paixão por 
aquilo que você faz, que o impulsiona. Poucas coisas 
são mais gratificantes e estimulantes do que este senti-
mento supervalorizado, pouco compreendido, cujos 
efeitos sobre nós vão da pura magia até curas milagro-
sas. Esta paixão quebra a imposição de limites, a pes-
soa avança, busca, envolve, seduz e conquista. O suces-
so vem quando se ama de verdade o que se faz”. Cide-

mar José Dutra - Diretor Presidente - Biê-
nio 2011/2013.

Cinquentenário é marcado por muita luta, esforço e conquistas de todos os associados

“Eu posso contribuir 
apenas com uma gota de 
água para o oceano, mas 

com a minha gota, ele 
jamais será o mesmo.” 
Madre Teresa de Calcutá
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No início de junho, os representantes do SINDIFIS-
CO, Presidente Fabiano Dadam Nau e o Diretor Ju-

rídico Asty Pereira Junior, tiveram uma semana de in-
tensas atividades em Brasília, com resultados bastante 
importantes para a nossa classe.  

No dia 4 de junho, terça, pela manhã, teve início a 
153ª Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo 
da FENAFISCO.  Na pauta, foram discutidos planos de 
atuação no Congresso Nacional que foram executados 
naquela semana, além de temas como compartilha-
mento de Banco de Dados; Técnicas de Fiscalização de 
ITCMD; Participação Política; XVI CONAFISCO que 
acontecerá em Foz do Iguaçu; Reforma Tributária; Di-
reito de Advocacia aos Servidores, entre outros. Duran-
te a reunião, uma pausa nos trabalhos do CD se fez ne-
cessária para que os dirigentes pudessem acompanhar 
a votação das PEC’s 147/2012 e 186/2007.

Na parte da tarde, no Senado Federal, uma comi-
tiva com mais de trinta dirigentes do Fisco participa-
ram de Audiência com o Presidente do Senado, Renan 
Calheiros, pedindo apoio à PEC 05/2011, que ainda 
tramita na Câmara dos Deputados, mas que tem gran-
des chances de ser aprovada pelos Deputados ainda 
este ano e, assim, seguir para o Senado. A PEC 
05/2011, dentre outras providências, restabelece o te-
to único nacional para todos os servidores públicos. O 

Presidente mostrou-se 
atencioso e solícito, de-
monstrando interesse em 
aprofundar as discussões sobre o tema.

Após, na Comissão de Constituição e Justiça da 
Câmara dos Deputados, fizeram o acompanhamento 
dos Projetos que ali tramitavam.  

Naquela tarde foi aprovada a admissibilidade da 
PEC 147/2012, que fixa a remuneração dos Auditores 
Fiscais e outras categorias em 90,25% do subsídio dos 
Ministros do Supremo Tribunal Federal – STF.

No dia 5, quarta, pela manhã, representantes de 
todos os Sindicatos foram saudados pelo Presidente da 
CCJ, Deputado Décio Lima , que enalteceu a importân-
cia da carreira dos Auditores Fiscais e introduziu a dis-
cussão da PEC 186/2007, de 
sua própria autoria. Fazem 
parte também da CCJ os De-
putados Federais catarinen-
ses Jorginho Mello, Onofre 
Santo Agostini e Esperidião 
Amin. 

A PEC 186/2007 trata 
da Lei Orgânica e da auto-
nomia das Administrações 
Tributárias. Ela altera o texto 

constitucional ao inserir dois parágrafos (13 e 14) ao 
artigo 37 da Constituição Federal, determinando que 
Lei Complementar defina as normas gerais aplicáveis à 
Administração Tributária da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios, dispondo também 
sobre direitos, deveres, garantias e prerrogativas dos 
cargos de fiscais de tributos.

Pela proposta, a referida Lei Complementar deverá 
ser apresentada no prazo de 180 dias, contados da 
promulgação da mesma.

   A PEC foi aprovada por unanimidade na CCJ da 
Câmara dos Deputados, em momento de grande ex-
pectativa e sob os olhares atentos dos dirigentes de to-

Reunião do Conselho Deliberativo e 
Aprovação das PEC’S 186 e 147

Presença maciça dos auditores fiscais, representados pela FENAFISCO e seus diversos sindicatos estaduais contribuíram 
decisivamente para sucesso na votação das PEC´s, que representam um passo muito importante para independência da 

administração tributária e o alcance pleno da justiça fiscal. 

Audiência com Presidente do Senado - Renan Calheiros
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   É o Fisco que paga o bolsa família, é o Fisco 
que paga as nossas emendas, e é esse o 
modelo de Estado que nós temos que nos 
permitir democraticamente discutir. Se a 
Receita tem que ser um órgão de governo ou 
uma estrutura de Estado. E é esse o espírito 
dos auditores fiscais, porque não estamos 
tratando de nenhuma possibilidade de 
aspectos da categoria corporativa do ponto 
de vista financeiro. Estamos discutindo o 
modelo de conceito de Estado. Se queremos 
um fisco autônomo, a exemplo das 
universidades, a exemplo do ministério 
público, que são estruturas de Estado. E é isso 
que pretendemos debater”.   
DEPUTADO DÉCIO LIMA PT/SC

  Nós temos escrito na nossa carta magna 
que existem carreiras especiais para a 
consolidação do Estado. As administrações 
tributárias são essenciais. Décio Lima traz 
ao debate qual o  modelo que devemos ter 
para essa administração tributária. Se 
devem ser vinculadas a outros organismos 
ou independentes e com autonomia para 
exercício pleno de suas missões e suas 
ações essenciais ao Estado brasileiro”.
DEPUTADO JOÃO DADO PDT/SP

  Se é uma atividade essencial para o 
funcionamento do Estado, para que se 
possa exercer esse papel ela tem que ser 
reconhecida e fortalecida. E isso passa 
pela aprovação e pelo reconhecimento 
da Proposta  de Emenda a Constituição 
186, porque o que ela propõe é 
exatamente conferir às administrações 
tributárias autonomia administrativa 
para que cumpram seu papel de 
atividade essencial ao funcionamento 
do Estado”.
DEPUTADO VIEIRA CUNHA PDT/RS

  Se o próprio congresso nacional aprovou 
com quórum qualificado que as 
administrações tributárias da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 
são atividades essenciais ao funcionamento 
do estado, evidente que esta essencialidade 
deve ser impulsionada através de uma 
normatização, e este projeto impulsiona um 
avanço considerável para esta tarefa de se 
normatizar a atividade essencial do Estado 
que se atribui às administrações tributária”. 
DEPUTADO FABIO TRAD PMDB/MS

    O tema é extremamente oportuno, 
porque não há dúvida nenhuma que nós 
vivemos uma profunda imperfeição em 
nosso sistema federativo. O estado só tem 
como atuar para desempenhar suas 
funções tendo recursos para fazê-lo. Não 
é atoa que se chama o orçamento de Lei 
de Meios. Porque o orçamento nada mais 
é do que o meio através do qual o Estado 
realiza seu propósito de atender o bem 
público”.
DEPUTADO ARTHUR DE OLIVEIRA MAIA PMDB/BA

  O meu partido vai se manifestar pela 
admissibilidade, pela oportunidade da 
matéria. Os Estados Unidos da América 
sempre tiveram na sua Receita Federal 
uma instituição respeitável. Até isto está 
sendo considerado partidarizado nos 
Estados Unidos conforme a imprensa 
fartamente vinculou. Portanto, esta PEC 
que era importante em 2007, passou a 
ser estrategicamente importante em 
matéria de admissibilidade na 
conjuntura atual.”
DEPUTADO ESPERIDIÃO AMIM PP/SC

do o fisco estadual e distrital brasileiro. A Comissão 
acatou por unanimidade o projeto, que tem a finalida-
de de alterar a Constituição Federal exigindo uma Lei 
Complementar para definir as normas aplicáveis à Ad-
ministração Tributária da União, dos Estados, do Distri-
to Federal e dos Municípios.

A expectativa pela aprovação da constitucionali-
dade da matéria tratada na PEC vinha desde 2007 e 
tem sido um dos carros-chefes da atuação da Federa-
ção Nacional do Fisco Estadual e Distrital - FENAFISCO 
no Congresso Nacional.

Participando ativamente, a diretoria da FENAFIS-
CO e dos Sindicatos filiados estiveram atentas e a todo 

o momento buscaram articular o apoio de mais parla-
mentares. Uma grande equipe de Auditores Fiscais de 
todo Brasil deu plantão no Congresso para ver e ouvir 
os argumentos de parlamentares, na defesa dos  inte-
resses do Fisco Estadual e Distrital.

O próximo passo com relação a essas duas PEC’s é 
a montagem das comissões especiais para análise de 
mérito. Passando por elas, estarão prontas para vota-
ção em plenário. São passos importantes que foram 
dados nesta semana e que contaram com intensa mo-
bilização do fisco estadual brasileiro, sob a coordena-
ção da Fenafisco.
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Ex-presidentes do SINDIFISCO
•	 José	Carlos	Domingues	Carneiro	
22/10/88 a 22/04/89
•	 Anastácio	Martins	
22/04/89 a 22/04/91  -  22/04/91 a 22/10/93
•	 Renato	Luiz	Hinnig	
22/10/93 a 01/01/95
•	 Cláudio	Andrade	Ramos	
01/01/95 a 22/10/96
•	 Adalberto	Aluízio	Eyng	
22/10/96 a 22/10/99
•	 Anastácio	Martins	
22/10/99 a 22/10/01 - 22/10/01 a 07/02/03
•	 Rogério	Macanhão	
07/02/03 a 22/10/03 - 22/10/03 a 22/10/05
•	 Almir	José	Gorges
 22/10/2005 a 02/03/2007
•	 José	Reinaldo	Figueiredo	
02/03/2007 a 22/10/2007
•	 Fabiano	Dadam	Nau	
22/10/2007 a 22/10/2009  -  22/10/2009 a 22/10/2011
22/10/2011 a 22/10/2013

Ú L T I M A S

 VEM AÍ:  
25 ANOS DO SINDIFISCO

Comemoração dos 25 anos é celebrada com lançamento da 2ª Edição do Livro História do Fisco Catarinense

Estamos em ano de comemoração dos 25 anos do 
SINDIFISCO. Este é um ano especial, e está sendo 

marcado por muitas realizações do Sindicato. 
No dia 15 de outubro acontecerá uma Sessão Es-

pecial em homenagem ao Sindicato e todos os seus fi-
liados, na Assembléia Legislativa em Florianópolis. Du-
rante a comemoração, teremos também o lançamento 
da 2ª Edição do Livro História do Fisco Catarinense, que 
vem sendo trabalhada desde o início do ano e traz mais 

algumas boas histórias de nossos colegas do fisco em 
Santa Catarina.

O sindicato faz questão de convidar todos 
os seus filiados a participarem desta cerimônia 
festiva. 

Filiados, participem!!!
Ela é dedicada especialmente a vocês!

2013 ICSM TOTAL 2012 ICMS TOTAL
ABRIL 1.196,43 1.401,17 ABRIL 1.157,75 1.332,00
MAIO 1.240,94 1.439,95 MAIO 1.054,99 1.241,93
JUNHO 1.210,28 1.395,75 JUNHO 1.089,18 1.260,11

01/10/2013

Eleição Diretoria 
Executiva

15/10/2013

Aniversário 25 anos 
do Sindifisco e 
lançamento da 2ª 
Edição do Livro 
História do Fisco 
Catarinense

Outubro/2013 

Posse da Diretoria  
Executiva

Novembro/2013

Conafisco em Foz do 
Iguaçu

Dezembro/2013 

Eleição do novo 
Conselho de 
Representantes e 
Aposentados

Setembro/2013

Curso Negociação e 
Gestão de Conflitos

AGENDA  |  O ano de 2013 é um ano especial, pela comemoração dos 25 anos do SINDIFISCO. Por isso preparamos uma extensa agenda de eventos.AGENDA

Arrecadação de Santa Catarina


