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Uma grande noite de comemoração, quando mais de 260 pessoas lotaram as galerias 
da Assembleia Legislativa para comemorar os 25 ANOS do SINDIFISCO      (páginas 6 a 9)
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EDITORIAL
Mais amigos
O Sindifisco vem provando, pelas suas ações e 
suas conquistas, que é uma  organização séria.  
Trabalha para assegurar a defesa e a represen-
tação de seus filiados, com o intuito de melho-
rar suas condições de vida e de trabalho.
E esta credibilidade tem influenciado a decisão 
de cada vez mais auditores fiscais, que vêm se 
filiando ao SINDIFISCO. 
Foram 60 novas filiações durante todo o ano de 
2013.
Estamos crescendo a cada dia!

Nossas boas-vindas a todos os novos filiados:

Abigail Alcidia Teodoro da Silva

Alberto Lidani

André Batista Menezes 

Braz Claudino Moratelli 

Claudino Campagnin

Edu Lemos Filho 

Elisete Rosa Oro Andreatta

Irapuam Francisco Bussmann

Jair sens

Jorge Mello Ferreira

José Aparício Picolotto

Luiz Carlos de Souza 

Lurdete Maria Salm

Maria Angelina Sousa de Negreiros

Maria Emilia Bauer 

Marlene  Maria Maestri

Ricardo Coutinho do Prado 

Ricardo Pescuma Domenecci 

Valdir Antonio Zambiazi 

Valter João da Silva

Veranice Barni Pereira

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  – Dezembro/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

Inácio Erdtmann
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

Rondinelli Borges de Macedo

SUPLENTES: 

Camila Cerezer Segatto, Carlos Alberto 
Sirydakis, Cidemar José Dutra, José 
Antonio Farenzena, José Zomer 
Sobrinho, Luiz Carlos Rihl de 
Azambuja, Robson Vitor Gotuzzo, 
Rogério Macanhão.

DIRETORIA 2013

S I N D I C A T O

D A  D I R E Ç Ã O

Prezados amigos,

 
Em 2014 daremos início às ações do 

nosso quarto mandato à frente do Sindi-
fisco.

Em 2013 tivemos um ano de celebra-
ção, pelos 25 anos do Sindifisco.  Come-
moramos juntos as conquistas e a nossa 
história, em eventos que nos permitiram 
nos encontrarmos e confraternizarmos, 
como a Sessão Especial na Assembleia Le-
gislativa e o Seminário de Boas Práticas 
em Administração Tributária, na AFFESC.

Também nos reunimos em ocasiões 
em que nossa capacidade de mobilização 
ficou evidente, como na Audiência Pública 
sobre a PEC 186.

O  Sindifisco está mais moderno e ágil.  
Nossa comunicação alcança todos os filia-
dos em todo o estado.   E por isso recebe-
mos o voto de confiança de mais 60 filia-
dos que se juntaram a nós em 2013.

Ao olharmos para trás, vemos que ti-
vemos grandes conquistas no passado re-
cente, para ativos, aposentados e pensio-
nistas.

Tentamos arduamente consolidar as 
conquistas dos últimos anos, e ao mesmo 
tempo mantivemos nosso olhar erguido 
para o futuro.

E o futuro está centrado na Lei Orgâni-
ca da Administração Tributária, projeto em 
que trabalhamos desde o seu embrião.  
Hoje, a PEC 186 é uma realidade, trami-
tando com força e vigor no Congresso Na-
cional.

Nossa arrecadação bateu recorde em 
2013, chegando a obter índices de até 
15% de incremento em alguns meses. Es-
tes excelentes resultados somente foram 
obtidos porque contamos com um con-
junto de Auditores Fiscais altamente com-
prometidos com sua responsabilidade 
funcional. Somos reconhecidos nacional-
mente como um dos melhores fiscos do 
país.

Assim o Fisco catarinense conquista o 
respeito da sociedade: com trabalho.

E assim esperamos poder conduzir 
mais dois anos à frente do Sindifisco: com 
trabalho e com o respeito de toda a cate-
goria.

Um grande abraço,

FABIANO DADAM NAU
PRESIDENTE DO SINDIFISCO 
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Nova Proposta de Emenda à Constituição  
prevê  teto remuneratório único para             

os três poderes 

      Durante todo o ano 2013 a diretoria do 
SINDIFISCO atuou intensivamente nas negociações 
que envolveram as principais carreiras do Serviço 
Público Estadual, em torno da Proposta de Emenda 
Constitucional que tornaria o teto remuneratório 
em Santa Catarina o mesmo para os três poderes.  

A Proposta foi protocolada na Assembleia Le-
gislativa e recebeu o número de PEC 0006.4/2013.   
Foi indicado como relator o Deputado Aldo Schnei-
der, que, atendendo ao pedido de urgência do Go-
verno do Estado, procedeu a análise e concedeu seu 
parecer favorável.

A PEC passará em análise nas comissões e na 
sequência segue para o Plenário.

Até o fechamento desta edição, ainda não ha-
via notícias sobre sua aprovação.

D I A  A  D I A

ATUALIZE SEU 
CADASTRO!

SAT E GES 
 ANIVESARIANTES DO MÊS

Você deve ter reparado que o SINDIFISCO enviou al-
gumas mensagens para o celular dos filiados, por SMS.   
Trata-se de mais uma ferramenta para tornarmos mais 
ágil a comunicação do SINDIFISCO.

Para mantermos em dia a comunicação com nossos 
filiados, é preciso que os dados estejam atualizados em 
nosso cadastro, principalmente endereço para correspon-
dência e telefones celulares. 

Verifique e atualize seus dados periodicamente. 
Essa é a melhor maneira do Sindifisco manter conta-

to com você!

Em 2013 houve também outras comemorações além dos 25 anos do Sindifisco.
Em 2003 na Secretaria da Fazenda ocorreram as duas maiores mudanças institucionais dos últimos anos:  a criação 

do Sistema de Administração Tributária - SAT e a criação dos Grupos Especialistas Setoriais, os GES.
O SAT nasceu do PNAFE - Projeto de Modernização das Administrações Fazendárias financiado pelo BID.  
Os GES,  por sua vez, nasceram de um forte trabalho de benchmarking feito por colegas de Santa Catarina que co-

nheceram as iniciativas de outros estados e propuseram o modelo, com as devidas adaptações à realidade catarinense.
Pode-se afirmar que a Secretaria da Fazenda de Santa Catarina, hoje, depende profundamente destes dois casos de 

sucesso.
Parabéns a todos os colegas que participaram da criação do SAT e dos GES, e aos colegas que de alguma forma 

atuam ou atuaram pela modernização da administração tributária catarinense.

Você já ouviu falar de BookCrossing? 
O Bookcrossing é um conceito que pode 

ser resumido como a prática de deixar um livro num 
local público, para ser encontrado e lido por outro lei-
tor, que por sua vez deverá fazer o mesmo. O objetivo 
do Bookcrossing é “transformar o mundo inteiro numa 
biblioteca”. Os membros desta comunidade de leitores, 
que não conhece limites geográficos,  possuem um 
sentimento de partilha tão grande que não se impor-
tam de libertar seus próprios livros em locais como ca-
fés, transportes públicos, bancos de praças e outros lu-
gares que a imaginação ditar, para que outras pessoas 
os possam ler, ao invés de manter as obras paradas nas 
estantes. É uma forma de tornar o acesso à cultura e 

especificamente à leitura verdadeiramente universal 
(veja mais em www.bookcrossing.com.br).

A biblioteca da AFFESC já conta com um ra-
zoável acervo, mas precisa que mais e mais livros se-
jam doados, já que a ideia é que qualquer associado 
possa levar um livro pelo tempo que quiser...

Você tem livros para doar? Faça uma sele-
ção em seu acervo, veja quais livros ainda estão em 
boas condições de serem repassados a novos leitores, e 
traga ou entregue para alguém que esteja vindo para a 
AFFESC .

Aproveite a temporada de verão na 
AFFESC e traga alguns livros!

Biblioteca Comunitária da AFFESC
 BookCrossing: a AFFESC na biblioteca mundial

O TETO ÚNICO EM SANTA 
CATARINA
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Santa Catarina foi um dos estados que mais defen-
deu a ideia, tendo participado de todos os debates sobre 
o tema na FENAFISCO.  

Justamente por ação e presença constante do SIN-
DIFISCO/SC no Congresso Nacional, a PEC acabou sendo 
lançada com autoria do Deputado Federal catarinense 
Décio Lima.   

A PEC determina que a lei complementar definirá 
as normas aplicáveis à Administração Tributária da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.  
Ela estabelecerá autonomia administrativa, fi-
nanceira e funcional às Administrações Tributárias 

da União, evidenciando, assim, a necessidade de uma 
LOAT – Lei Orgânica da Administração Tribu-
tária.

Após tramitar lentamente nos primeiros anos, a PEC 
volta a ganhar força com os debates e com a criação da 
Comissão Especial que analisará a PEC, cuja relatoria 
também será feita por um parlamentar catarinense: De-
putado Rogério Peninha.

Já na sua posse, o Deputado catarinense enalteceu 
o apoio que receberá do também catarinense Rogério 
Macanhão, diretor da FENAFISCO e suplente de diretor 
do SINDIFISCO/SC: 

PEC 186:   SANTA CATARINA EM DESTAQUE
Santa Catarina tem uma participação marcante quando o assunto é a PEC 186,  que trata da autonomia 

das Administrações Tributárias

      Ela (a PEC 186) tem um 
conteúdo além talvez da nossa 
própria percepção, no sentido de 
olhar um país que precisa 
alcançar a modernidade da sua 
estrutura de Estado.”

DEPUTADO DÉCIO LIMA PT/ SC

  Nós pretendemos trabalhar para 
a organização da administração 
tributária do país. Dotando esta 
administração tributária de 
autonomia, para que possamos 
garantir o funcionamento do 
Estado brasileiro”. 
DEPUTADO ROGÉRIO PENINHA 
MENDONÇA PMDB/ SC

ROGÉRIO MACANHÃO, 
DIRETOR DE ASSUNTOS PARLAMENTARES E 

RELAÇÕES INSTITUCIONAIS DA FENAFISCO E 
TAMBÉM DIRETOR SUPLENTE DO SINDIFISCO/SC

  O alcance desta PEC, e este é o 
convencimento que não só eu tenho, mas 
os cento e setenta e tantos deputados que 
a subscreveram, é na clara compreensão 
de nós modernizarmos o Estado brasileiro 
e darmos ao fisco, tanto ele no âmbito 
federal, no âmbito estadual e ate mesmo 
dos municípios, torná-lo uma estrutura 
de estado e não uma estrutura de 
governo.”
DEPUTADO DÉCIO LIMA PT /SC

  Já quero lhes antecipar que também já 
escolhi uma pessoa de Santa Catarina 

em quem tenho a maior confiança, meu 
amigo e por coincidência meu xará 

também, que é o Rogério Macanhão. Ele 
vai estar ao meu lado permanentemente 

durante os trabalhos da relatoria, e ele 
terá a corresponsabilidade deste 

relatório, em conjunto evidentemente 
com a comissão, e atuando a partir de 

hoje permanentemente no meu 
gabinete e ocupando a minha mesa 

sempre que for preciso e necessário”. 
DEPUTADO ROGÉRIO PENINHA MENDONÇA
PMDB/ SC
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A Comissão Especial estabeleceu uma agenda de 
Audiências Públicas para emitir parecer acerca da Pro-
posta de Emenda à Constituição nº 186 de 
2007, em Brasília, no dia 19 de novembro de 2013.

A Audiência Pública em Santa Catarina lotou o 
Plenarinho da Assembleia.

Estiveram presentes mais de 130 auditores fiscais 
de todas as partes de Santa Catarina.

Também prestigiaram os debates representantes 
de diversas entidades representativas dos Fiscos Estadu-
ais, Receita Federal do Brasil e dos Fiscais do Trabalho, 
além da FENAFISCO, representada pelo Presidente Ma-
noel Isidro, pelos Diretores Liduíno  Lopes de Brito e Ro-
gério Macanhão.

Diversos parlamentares estiveram presentes, entre 
eles os Deputados Federais Rogério Peninha, Décio Li-
ma, Esperidião Amin e o Deputado Federal Amauri Tei-
xeira (BA).  A Assembleia Legislativa de SC foi represen-
tada pelo Deputado Estadual Aldo Schneider. 

Os deputados estaduais Renato Hinnig e Gilmar 
Knaesel não puderam estar presentes, mas enviaram 
suas mensagens e apoio à PEC 186.

SANTA CATARINA TAMBÉM É DESTAQUE 
NAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS

   O conjunto de autonomias trará o 
benefício da blindagem no desempenho 
de funções e a sociedade brasileira é que 
será a beneficiada com os recursos 

disponíveis para as suas demandas’“ .
 FABIANO DADAM NAU - PRESIDENTE SINDIFISCO

SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DE SANTA CATARINA, DE OUTROS ESTADOS E MUNICÍPIOS E DA 
RECEITA FEDERAL LOTARAM O PLENARINHO DA ASSEMBLEIA
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Sessão Histórica 
na Assembleia Legislativa

SINDIFISCO recebeu homenagem da Assembleia Legislativa pelos seus 25 anos de Fundação

Ao completar 25 anos de fundação, o Sindicato dos 
Fiscais da Fazenda do Estado de Santa Catarina - Sindifis-
co teve a honra de ser homenageado pela Assembleia Le-
gislativa do Estado, que realizou no dia 15 de outubro 
uma Sessão Especial em comemoração aos seus 25 
ANOS. 

A Sessão foi proposta pelos Deputados Estaduais 
Gilmar Knaesel, Renato Hinnig e Aldo Schneider, e foi 
prestigiada por parlamentares e autoridades, mas o 
destaque foi para a categoria do Fisco catarinense, que 
lotou as galerias da Assembleia, na belíssima sessão.

Na oportunidade, também aconteceu o lançamen-
to da 2ª Edição do Livro “HISTÓRIA DO FISCO CATARI-
NENSE – Construindo uma Santa Catarina melhor”, que 
foi distribuído a todos os filiados que estavam presen-
tes.

Na cerimônia houve muitas homenagens.  Ao Go-
vernador Raimundo Colombo e ao Secretário Gavazzoni 
pelo apoio na defesa dos interesses públicos que tratam 
da matéria tributária de forma ética e 
transparente,contribuindo para o desenvolvimento e 
fortalecimento do Estado de Santa Catarina.  Ao filiado 
Ivo Corte, Auditor Fiscal mais idoso, pelos seus 96 anos 
de idade, e às Auditoras Fiscais Vera Oliveira e Maria 
Aparecida Oliveira, respectivamente a primeira e a atual 
coordenadora dos GES. Também receberam homena-
gem os Deputados Estaduais Renato Hinnig e Gilmar 
Knaesel, como reconhecimento pelo seu trabalho e em-
penho junto à categoria dos Auditores Fiscais, e ao Jor-
nalista Mário Motta pela posição de destaque no jorna-
lismo catarinense e pela estreita relação de amizade 
com o SINDIFISCO. 

Conseguimos mostrar mais uma vez que somos 
uma instituição unida e coesa, com grande capacida-
de de mobilização. 

A Diretoria agradece a todos que participaram da 
organização e aos que atenderam ao nosso chamado e 
estiveram presentes, ajudando a escrever mais este be-
lo capítulo da nossa história!

      A alegria nesse momento é imensa, estar à 
frente do Sindifisco no ano em que completa 25 
anos de existência é algo realmente excepcional. 
Um privilégio,  que agradeço a vocês colegas 
fiscais que referendaram nossos nomes para mais 
um mandato”. 
                       FABIANO DADAM NAU - PRESIDENTE SINDIFISCO

       Levo meu abraço de gratidão principalmente 
ao SINDIFISCO, ao Presidente, Diretores e 
associados, que constituem sem dúvida 
alguma, o maior sustentáculo do governo e o 
dínamo financeiro dos investimentos públicos 
do nosso Estado.” MOACIR PEREIRA - JORNALISTA E 
ESCRITOR DO LIVRO “HISTÓRIA DO FISCO CATARINENSE - 
CONSTRUINDO UMA SANTA CATARINA MELHOR”

DA ESQUERDA PARA DIREITA: PAULO ELI,  SECRETÁRIO ANTONIO GAVAZZONI, DEPUTADOS GILMAR KNAESEL E 
RENATO HINNIG,  FABIANO DADAM NAU,  DEPUTADO ALDO SCHNEIDER E O JORNALISTA MOACIR PEREIRA.

        Se alguém tem alguma dúvida, por 
menor que seja a respeito da meritocracia, 
a prova está aqui. Este é o caminho que 
conecta o serviço público de qualidade à 
sociedade. E os interesses não são 
contraditórios. Não há contradição entre os 
interesses coorporativos dos servidores 
públicos, com a definição de metas 
objetivas a favor da sociedade.” ANTONIO 
MARCOS GAVAZZONI - SECRETÁRIO DA FAZENDA
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SECRETÁRIO DA FAZENDA  ANTONIO MARCOS GAVAZZONI RECEBENDO HOMENAGEM DA ALESC.

SR. IVO BANDEIRA CORTE, FILIADO MAIS IDOSO DO 
SINDIFISCO.

PRESIDENTE FABIANO DADAM NAU, RECEBENDO A 
HOMENAGEM DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA AO SINDIFISCO.

DIRETORIA DO SINDIFISCO.

DA ESQUERDA PARA DIREITA: JORNALISTA MOACIR PEREIRA, SECRETÁRIO ADJUNTO DA FAZENDA ALMIR  GORGES,  
PRESIDENTE DA AFFESC CIDEMAR DUTRA, SECRETÁRIO DA FAZENDA ANTONIO GAVAZZONI E FABIANO DADAM NAU, 
PRESIDENTE DO SINDIFISCO.

MÁRIO MOTTA RECEBENDO HOMENAGEM DO SINDIFISCO

ACIMA: HOMENAGEM À VERA OLIVEIRA, PRIMEIRA 
COORDENADORA DOS GRUPOS ESPECIALISTAS SETORIAIS.  
ABAIXO: MARIA APARECIDA MENDES, ATUAL 
COORDENADORA.
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  Quero fazer uma justa homenagem a 
todos os colegas que participaram da 
direção do nosso Sindicato. Porque todos 
eles, a sua maneira, colaboraram com 
afinco e dedicação para construir a imagem 
que o Fisco de Santa Catarina desfruta hoje 
no Brasil inteiro.”  DEPUTADO ESTADUAL RENATO 
HINNIG 

     Eu estou hoje aqui, porque eu entendo 
que a Secretaria da Fazenda é única. Única 
mas com funções diferentes, e é através de 
todos os servidores que se faz a diferença 
no Brasil”  DEPUTADO ESTADUAL ALDO 
SCHNEIDER
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Aconteceu na última semana de novembro o XVI 
CONAFISCO,  Congresso Nacional do Fisco Estadual e Dis-
trital, em Foz do Iguaçu, Paraná.

O evento foi realizado em conjunto pela FENAFISCO 
e pelo SINDAFEP – Sindicato dos Fiscais da Fazenda do 
Estado do Paraná e teve o total apoio do Governo do Es-
tado e da Prefeitura Municipal  de Foz do Iguaçu.  O pre-
feito anfitrião Reni Pereira, que é Auditor Fiscal do Esta-
do do Paraná, prestigiou a abertura do evento.  

O tema central deste CONAFISCO foi a importância 
do Fisco para uma maior Justiça Social.  Foram os se-
guintes debates e palestras do XVI CONAFISCO:
Palestra de Abertura: “Desafios para um Brasil 
Socialmente Justo”;
Painel I: “Federalismo Fiscal e a Reforma Tributária”
Painel II: “O Fisco e as Ações Políticas”
Painel III: “Políticas Públicas para Superar Desigual-
dades Sociais e Regionais”
Painel IV: “Renegociação da Dívida Pública”
Painel  V: “Qualidade de Vida no Trabalho e a 
Eficiência no Serviço Público”
Painel VI: “Sindicalismo Público”
Painel VII: “Tributo Verde e Desenvolvimento 
Sustentável”
Painel VIII: “LOAT: Administração Tributária do 
Estado para Aperfeiçoar o Brasil”

O CONAFISCO é mais do que um Congresso de te-
mas sindicais.  Transformou-se em uma grande reunião 
de debates sobre temas políticos, sociais, sindicais e tri-
butários.   Por isso, e pensando na formação de lideran-

ças que venham a participar ativamente da gestão, não 
só do SINDIFISCO mas também da Secretaria da Fazen-
da, o SINDIFISCO proporciona esta experiência de 
formação sindical a seus diretores e apoia a partici-
pação do maior número possível de filiados.

A formação de lideranças é um dos objetivos do 
SINDIFISCO.   As lideranças que se destacam hoje tive-
ram oportunidade de participação em reuniões e con-
gressos quando estavam iniciando, e este processo ga-
rantirá a renovação constante do SINDIFISCO e da 
Secretaria da Fazenda.

Eleições FENAFISCO
O auditor fiscal catarinense INGON RODRIGUES 

foi presidente da junta eleitoral da FENAFISCO.  
Segundo Ingon, as eleições para o Conselho Fiscal e 

para a Diretoria Executiva da FENAFISCO correram com 
tranquilidade, um exercício de democracia sindical.

Na abertura do CONAFISCO, os participantes pude-
ram ouvir as propostas dos candidatos à Diretoria Execu-
tiva e ao Conselho Fiscal .  O resultado do processo elei-
toral foi divulgado no jantar de encerramento e posse:  o 
presidente Manoel Isidro foi eleito para mais um man-
dato à frente da FENAFISCO.

Para o Conselho Fiscal foram eleitos os auditores fis-
cais Anatal de Jesus Pires de Oliveira (AP), Philippe Salha 
(PI) e Paulo Roberto Ferreira Bonfim (MS).

XVI CONAFISCO
Na sua décima sexta edição, o Congresso Nacional do Fisco Estadual e Distrital- CONAFISCO teve como foco central a discussão e 

a percepção do papel da Administração Tributária como vetor de Justiça Social. 

O PRESIDENTE DO SINDIFISCO FABIANO DADAM NAU, ATUOU COMO MEDIADOR NO PAINEL SOBRE PEC 186 E 

SOBRE A LOAT

INGON RODRIGUES (CENTRO), PRESIDENTE DA JUNTA 

ELEITORAL DA FENAFISCO.

N A C I O N A L

DEPUTADOS CATARINENSES PRESTIGIAM ABERTURA 

DA XVI CONAFISCO: DÉCIO LIMA, ROGÉRIO PENINHA, 

RENATO HINNIG (ACIMA) E GILMAR KNAESEL (À DIREI-

TA).
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II Concurso de Monografias 
do SINDIFISCO 

Principal objetivo do concurso do SINDIFISCO é incentivar a pesquisa e promover a capacitação e 
aperfeiçoamento dos Auditores Fiscais de Santa Catarina

O            ano de 2013 foi um ano muito especial para o SIN-
DIFISCO, foi o ano de comemoração de nossos 25 

Anos. 
Em muitos eventos celebramos esta data, entre eles 

o Seminário de Boas Práticas, no qual foi também reali-
zada a premiação do I CONCURSO DE MONOGRAFIAS DO 
SINDIFISCO. 

Em 2014, provavelmente realizaremos um II Se-
minário de Boas Práticas. 

Mas com certeza repetiremos o Concurso de Mono-
grafias do SINDIFISCO, que nos permitiu inscrever seis 
trabalhos no Concurso Nacional da FENAFISCO, tendo 
chegado ao extraordinário resultado de ter dois catari-
nenses entre as cinco melhores monografias do Brasil. 

Este era nosso principal objetivo, e foi alcançado: 
projetar o trabalho de Santa Catarina em nível nacional, 
resultado que nos incentiva a dar andamento neste pro-
jeto. 

O segundo concurso terá os mesmos moldes e ob-

jetivos do primeiro: incentivar a pesquisa nas áreas de 
Direito Tributário, Direito Criminal Tributário, Assuntos 
Fiscais da Área de Tributação, Arrecadação e Fiscalização, 
Educação Fiscal e Sindicalismo Público, além de promo-
ver a capacitação e aperfeiçoamento dos Auditores Fis-
cais da Receita Estadual de Santa Catarina. 

Como em 2014 não haverá Concurso Nacional da 
FENAFISCO, provavelmente lançaremos o nosso II Con-
curso mais perto do fim do ano, para que nossos filiados 
concorram também no Concurso Nacional de 2015. 

O Regulamento será oportunamente disponibiliza-
do no site do SINDIFISCO. 

Lembramos que a participação no concurso é exclu-
siva para os filiados do SINDIFISCO. 

Aos nossos filiados que estão cursando pós-gradu-
ação ou graduação, fica a dica para que planejem seus 
trabalhos de conclusão de curso ou dissertações para 
com eles concorrerem no nosso próximo concurso! 

N A C I O N A L

Na quinta-feira, quarto dia do CONAFISCO, o desta-
que foi para as apresentações das Monografias premia-
das no Concurso de Monografias da FENAFISCO. 

Entre mais de trinta inscritos, Santa Catarina con-
correu com 6 monografias, tendo alcançado o excelente 
resultado de ter duas entre as cinco melhores mo-
nografias do Brasil, que foram:

O DIREITO À RESTITUIÇÃO DO EXCESSO DA QUAN-
TIA PAGA DE ICMS SUBSTITUTO QUANDO O FATO GERA-
DOR PRESUMIDO NÃO SE REALIZA, do colega Adalberto 
Eyng; 

JOGOS NÃO COOPERATIVOS E A POLÍTICA DE IN-
CENTIVOS FISCAIS À IMPORTAÇÃO POR GOVERNOS ES-

TADUAIS: UMA ANÁLISE SOBRE O ENFOQUE DO EQUILÍ-
BRIO DE NASH, do colega Leandro Daros.

Pela classificação, os colegas ganharam da FENA-
FISCO as passagens e a estadia em Foz do Iguaçu, para 
apresentarem seus trabalhos.

5º CONCURSO DE MONOGRAFIAS DA FENAFISCO
Fiscais Catarinenses destacam-se no 5º Concurso de Monografias da FENAFISCO, ficando entre 

as 5 melhores do país.

VEM AÍ...
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UNIÃO ESTÁVEL - DIREITOS DO CASAL
Casais em união estável têm os mesmos direitos dos que são casados em papel

O Jornal O GLOBO deu destaque, em ma-
téria publicada no mês de outubro, ao 
imposto estadual que incide sobre doa-
ções e heranças.

Segundo a matéria, os estados passaram a realizar 
cruzamento das informações prestadas nas Declara-
ções de Imposto de Renda como doações.

No Rio de Janeiro, a arrecadação total do imposto 
saltou 60%.  Em Minas Gerais, o convênio gerou R$ 79 
milhões em 2011 e R$ 101 milhões em 2012. 

As regras do imposto que taxa herança e doações 
variam de estado para estado, a começar pelo nome: a 
maioria usa a sigla completa ITCMD, mas alguns ado-
tam uma versão simplificada como o Rio (ITC) e Per-
nambuco (ICD). As alíquotas também são diferentes, 

mas não podem ultrapassar 8%. O mais comum são os 
4% aplicados, por exemplo, no Rio de Janeiro, São Pau-
lo, Rio Grande do Sul e Paraná.

 Santa Catarina também foi destaque 
na matéria: a recuperação de ITCMD atrasado respon-
deu por 24% do total do imposto arrecadado ano pas-
sado.  De 3.005 catarinenses que receberam doações 
em dinheiro em 2008, só 298 habiam pago o ITCMD.

Em Santa Catarina, filho paga menos: Uma legisla-
ção bem diferenciada é adotada em Santa Catarina, es-
tado que chama atenção por aplicar a alíquota máxima 
de 8%. Mas, enquanto os percentuais menores de ou-
tros estados incidem sobre o valor total do bem, o go-

verno catarinense usa a alíquota progressiva. As-
sim, um imóvel de R$ 200 mil, é tributado em 1% na 
parcela até R$ 20 mil, 3% na fatia de R$ 20 a R$ 50 mil, 
5% entre R$ 50 mil e R$ 150 mil e 7% sobre o restante. 
Mas se quem receber a doação ou herança não tiver pa-
rentesco em linha direta (pai, mãe, filho, avô, neto, bis-
neto) com o dono, a taxa não é progressiva: os 8% são 
cobrados sobre o valor integral.

— A progressividade faz mais justiça fiscal, 
quem recebe um valor maior paga mais. Com a alíquo-
ta única de 4%, a família que herda uma casa de R$ 
100 mil paga a mesma taxa de quem ganha uma man-
são de R$ 1 milhão — diz Luiz Carlos Mello da Silva, 
coordenador de ITCMD de Santa Catarina.”

Como no casamento, a união estável traz di-
reitos e obrigações.

O ideal seria que houvesse o registro 
da relação entre os dois para se garantir, 

por exemplo, a concessão da pensão por morte. 
Os casais em união estável têm os mesmos di-

reitos dos que são casados em papel, em caso de 
um dos dois vir a falecer.

Conheça as regras:
O que é união estável:
* É uma relação de convivência estabelecida com 

o objetivo de se construir uma família.
* Não existe um prazo mínimo de duração para 

que se atribua a condição de união estável.

Diante da complexidade e da gravidade que en-
volve reconhecer e dissolver uma união estável, os 
julgadores avaliam provas escritas (cartas, bilhetes, 
declarações), fotografias, depoimentos de testemu-
nhas e tudo mais que puder ser útil para formar sua 
convicção. 

Documentos que comprovam a união:
* Fotos em que ambos apareçam juntos;
* Extratos de conta conjunta;
* Faturas ou boletos bancários (água, luz, telefo-

ne);
* Declaração do imposto de renda em que um 

conste como dependente do outro;
* Documentos que provem que bens foram com-

prados em nome dos dois;
* Testemunhas.
Como no casamento, a união estável traz obriga-

ções e direitos para ambas as partes e, por isso, não 
há motivo para que não seja oficializada. A ausência 
de uma escritura de união estável não a torna invisí-
vel aos olhos dos juízes que podem reconhecê-la por 
meio da análise de requisitos, como mencionado. Se 
a falta de documento oficial não é suficiente para que 
ela não seja reconhecida, não há por que não fazê-lo. 
É uma garantia para os companheiros, já que os re-
lacionamentos estão sujeitos a muitos imprevistos 
que podem tornar a separação inevitável.

FONTES:

http://www.conjur.com.br/2013-jul-21/direitos-separacao-obrigatoria-

-bens-estendem-uniao-estavel

http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_

artigos_leitura&artigo_id=2304

http://revistavisaojuridica.uol.com.br/advogados-leis-jurispruden-

cia/51/normas-da-uniao-estavel-182560-1.asp

ITCMD - ESTADOS APERTAM O CERCO A DOAÇÕES
Santa Catarina  em 2013 bateu recorde de arrecadação mensal de ITCMD

N A C I O N A L
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No dia 25 de outubro os diretores do SINDIFISCO 
Eduardo Lobo e Rondinelli Macedo, juntamente 

com a Auditora Fiscal Vandeli Dannebrock participaram 
da entrega de prêmios aos alunos da Escola de Educação 
Básica Professor João Widemann, em Blumenau.

A exemplo do que ocorreu no ano passado, o SINDI-
FISCO novamente patrocinou e apoiou a Gincana de 
Educação Fiscal promovida pela escola. Esta é uma 
competição muito instigante que é desenvolvida ao lon-
go do ano letivo para estudantes do primeiro ano do en-
sino médio.  A competição ocorre em várias etapas, cada 
qual com uma missão específica para as equipes. Ao to-
do foram envolvidas no projeto cerca de 200 pessoas, 
entre alunos, pais e professores. 

Em uma das etapas, coletaram aproximadamente  
cerca de 4.000 litros de óleo de cozinha usados.  Em ou-
tra etapa, os grupos encaminharam convidados para 
doação de sangue ao HEMOSC.  Outra tarefa consistiu 
em pesquisa sobre tributação dos produtos da cesta bá-
sica, onde os alunos produziram cartazes indicando a 
taxação de cada produto. Noutra fase pesquisaram em 
postos de combustíveis sobre a tributação sobre gasoli-
na, diesel e etanol, e, em paralelo, fizeram estudos quí-
micos misturando gasolina, álcool anidro e água. Pes-
quisaram também sobre alimentos saudáveis, levantan-
do as vitaminas e qualidades de cada um deles. Enfim, 
participaram de uma grande jornada de estudos e deba-
tes cujo objetivo era despertar e incentivar o espírito de 
cidadania e participação nos jovens, tendo como ques-
tão central a cidadania e a educação fiscal. 

A Auditora Vandeli Dannebrock participou das ativi-
dades e ressalta que a Gincana abordou a educação fis-
cal inserida no contexto de promoção da cidadania: ao 
mesmo tempo em que se levantam dificuldades na 
justa aplicação dos recursos públicos, é trabalhada a 
essencialidade dos tributos para o custeio das neces-
sidades coletivas. Em uma das tarefas, participou dire-
tamente, onde conversava com os alunos pelo facebook, 
acerca do trabalho desenvolvido pelos auditores fiscais. 
Tal atividade possibilitou uma aproximação com os alu-
nos: quando vou à escola eles me conhecem e eu co-
nheço suas opiniões e dúvidas!

A premiação, foi conduzida pelas professoras Ro-
sângela Bilbao e Patrícia Nazário.  Com todos os alunos 
reunidos no pátio do colégio, foi divulgada a vencedora, 
equipe ATÔMICA com 3.677 pontos. Em segundo, a 
equipe RACIONAIS com 3.630 pontos, e na terceira posi-
ção a equipe TRAMANDA com 1.624. 

Os diretores do SINDIFISCO e a Auditora Vandeli en-
tregaram para cada um dos estudantes da equipe cam-
peã e vice-campeã, um exemplar do livro HISTÓRIA DO 
FISCO CATARINENSE, e um voucher  que deu direito a um 
passeio no Parque Beto Carreiro, com transporte e ali-
mentação inclusos.

O PROJETO foi indicado para o 2º Prêmio Nacio-
nal de Educação Fiscal 2013, que tem como orga-
nizadora a Febrafite e como parceiros a ESAF e PNEF, co-
mo um dos melhores e mais inovadores projetos brasi-
leiros na área da Educação Fiscal. Ficou classificado entre 
os 10 melhores do Brasil, o que é uma grande vitória pa-

ra a Escola João Widemann e para o SINDIFISCO, 
que apoia a Educação Fiscal de Santa Catarina.

No dia 19 de novembro, em Brasília, foi divulgado o 
resultado final: A Escola João Widemann foi a vice- 
campeã.  A Escola recebeu o prêmio de R$10.000,00 e 
a Professora Patricia Nazário, que coordenou o projeto, 
recebeu o prêmio de R$1.000,00.   

Para Patrícia, “o reconhecimento e a valorização do 
Projeto realizado em nossa escola por uma instituição 
valorosa como a Febrafite, só nos faz ter a certeza de que 
todo o trabalho valeu a pena. A gincana nos trouxe prê-
mios em valores que pudemos investir na estrutura da 
escola, mas principalmente ela nos deixou a certeza de 
que um trabalho que é feito com determinação, dedica-
ção e seriedade reflete em uma boa educação para os 
alunos e assim, por consequência, nos levará a uma so-
ciedade mais crítica e reflexiva sobre nossas obrigações 
enquanto cidadãos”.

Colaboração: Auditora Vandeli Dannebrock

GINCANA DE EDUCAÇÃO FISCAL
Projeto apoiado pelo SINDIFISCO foi o segundo colocado em Prêmio Nacional de Educação Fiscal

A P O I O

Acima o Secretário de Esducação de SC Eduar-
do Deschamps, a Professora Rosângela Bilbao, a  
Fiscal Vandeli Dannebrock e a Coordenadora do 
Projeto Professora Patricia Nazário.
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Em 2012 o Sindifisco instituiu uma homenagem 
anual da classe a um auditor fiscal indicado pelos pró-
prios colegas, como reconhecimento pela sua dedicação 
e profissionalismo.  Para dar mais agilidade ao processo, 
o SINDIFISCO decidiu utilizar a votação oficial realizada 
pela SEF para a Medalha Alice Guilhon.

Em 2012, o homenageado foi o Auditor Carlos Qua-
resma, da 1ª Gerência Regional, que recebeu a condeco-
ração no Sindifisco, das mãos do então presidente da Ce-
lesc Antônio Gavazzoni, diante do Conselho de Repre-
sentantes e da Diretoria do Sindifisco.

Em 2013, o Auditor Fiscal homenageado pelo SIN-
DIFISCO foi o colega Airton do Amaral.

A homenagem ocorreu no dia 20 de novembro, na 
Escola Fazendária, durante reunião de trabalho entre os 
colegas do SAT e a diretoria do SINDIFISCO.

Conheça um pouco mais o colega Airton 
Amaral:

JS - Há quanto tempo o senhor trabalha na SEF, e 
em quais setores já atuou?

Airton - Comecei a trabalhar na SEF em 1984 co-
mo Fiscal de Mercadorias em Trânsito, em Porto União 
onde fiquei até 1986, quando fui para Lages,“terra” que 
não posso deixar de considerar também como minha 
casa, pois lá fiquei 11 anos, muito bons para mim e mi-
nha família.  

Em 1997 cheguei a Florianópolis, já como Fiscal de 
Tributos Estaduais por ter sido aprovado no concurso de 
1995.  Até então tinha trabalhado sempre “no campo” e 
aqui minha carreira profissional teve uma inflexão em 
direção às atividades administrativas de apoio ao fisco, 
tais como a gerência de projetos e gestão de sistemas, 
consequência da minha atividade junto ao PNAFE, ao 
Captura e Cotejamento (depois chamado Sintegra) e ao 
que se chamava “Novos Sistemas”, posteriormente cha-
mado de SAT.

JS - Esta homenagem que o SINDIFISCO está lhe 
prestando é decorrente da indicação e reconhecimento 
dos colegas Auditores Fiscais.  A que atribui o reconheci-
mento dos colegas ?

Airton - Eu nasci num domingo, e lá nos idos anos 
de 1955 minha mãe foi atendida por uma parteira que, 
numa previsão certeira, disse “esse guri terá muita sorte 
na vida”. É isso que leva o meu caminho a cruzar todo o 
dia com pessoas especiais e amigos dispostos a compre-
ender os meus defeitos e manias e, muitas vezes, ressal-
tar uma que outra virtude que todos nós sempre insisti-
mos em localizar naqueles que prezamos. 

Em algumas oportunidades alguns amigos insisti-
ram em demonstrar o seu apreço e me indicaram para 
algumas homenagens ou destaques. Eu atribuo estes fa-
tos especialmente à bondade deles.

JS - Qual foi o maior desafio que o senhor conse-
guiu realizar na sua carreira? 

Airton - Quando olhamos para trás, às vezes ve-
mos que fizemos coisas que não teríamos a coragem de 
fazer se soubéssemos o tamanho, a importância e a 
complexidade delas, todavia enquanto estávamos tra-
balhando nelas, tudo parecia simples.

Seguidas vezes lembro-me de quando a turma do 
concurso de 95 assumiu em Lages e os colegas, por eu 
ter sido FMT, esperavam de mim diversas “competências” 
que eu mesmo não sabia se detinha.

Lembro a minha chegada a Florianópolis em 97 
quando fui levado a trabalhar no PNAFE, fato que até 
hoje me pergunto de onde o meu amigo (falecido) Nes-
tor Raupp deduziu que eu podia contribuir.

Lembro especialmente aquele seminário na UFSC, 
em 1999, no qual eu fui “escalado” para falar sobre o Pro-
grama PNAFE, programa no qual eu era um principiante. 
Quando chego lá na frente, vejo um auditório com mais 
de 300 pessoas, e, na primeira fila, lado a lado, todos os 
colegas responsáveis pela criação e definição do progra-
ma... Eu teria de falar sobre a criatura, para os criadores.

O maior desafio na minha carreira foi adaptar-me 
às novas necessidades de conhecimento e comporta-
mento quando passei a trabalhar na área administrativa.

Mesmo não tendo sido o maior, certamente o mais 
difícil foi o acompanhamento da implantação do projeto 
de captura e cotejamento (depois, Sintegra) executado 
por uma empresa privada contratada, foi um aprendiza-
do e me tirou muitas horas de sono.

O maior trabalho teria sido a implantação do “novos 
sistemas”, depois chamado SAT.  Considero este trabalho 
o mais importantes que participei, fiz parte dele mesmo 
antes dele existir, se é que isto é possível, pois na fase de 
fazer as pessoas acreditarem nesta nova etapa, muitas 
vezes parecia que nem meia-dúzia acreditava na gente.

Para mim o SAT é o mais importante setor em que 
trabalhei porque lá fiquei bastante tempo, mas acima de 
tudo, porque lá encontrei o melhor grupo de trabalho 
que tive em minha vida. Tive e tenho a certeza de que 
trabalhei entre amigos, e que ninguém, nem em sonho, 

AIRTON DO AMARAL RECEBE 
HOMENAGEM DA CLASSE

Homenagem do SINDIFISCO simboliza reconhecimento dos colegas pela dedicação e pelo profissionalismo

H O M E N A G E M
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terá um grupo de colegas que torne o ambiente de tra-
balho tão agradável ao ponto de, mesmo antes de me 
aposentar, ficar imaginando como fazer para encontrá-
los de vez em quando. 

JS - Qual o senhor acredita ser o maior legado da 
implantação do SAT para a Secretaria da Fazenda?

Airton - O SAT foi uma grande mudança na forma 
de atuação da SEF e especialmente da DIAT. Esta mudan-
ça foi grande nos procedimentos, foi maior ainda na for-
ma de conceber a suas ações, já que após o advento do 
SAT, a área da “informática” passou a ser ouvida quando 
das formulações iniciais.

Todavia o maior legado, a maior herança, é a cria-
ção, é a definição, ou seja, é o reconhecimento da exis-
tência de uma estrutura de TI própria da SEF.

Com a existência de um grupo responsável pela 
sustentação das atividades e desenvolvimentos nesta 
área, grupo este que contém técnicos diretamente con-
tratados pela SEF, além de técnicos especialmente alo-
cados pelo CIASC, formando um excelente time de de-
senvolvedores que trabalhando sob a coordenação dos 
colegas de alta capacidade e conhecimento como aque-
les advindos do último concurso público, a SEF tem uma 
tremenda equipe  capaz de fornecer toda e qualquer so-
lução  em prazo mínimo, qualidade máxima e com um 
custo baixíssimo quando comparado com o solicitado 
pelo mercado.

JS - Há algum desafio que não tenha conseguido 
realizar durante sua carreira que o deixe de alguma for-
ma frustrado?

Airton - Não sei se frustrado, mas certamente de 
alguma forma insatisfeito. Ao longo destes 16 anos que 
participei dos programas de modernização dos sistemas 

da SEF, sistematicamente vinha recebendo sugestões de 
colegas, a quase totalidade delas importantíssimas, no 
sentido de melhorar as condições de trabalho, de reduzir 
as dificuldades de todos nos seus afazeres diários e mais 
ainda em implementar ganhos nas atividades em prol 
da instituição “Fisco Catarinense”.

A grande maioria destas sugestões eu não tive 
competência para colocar em prática ou levar adiante e 
agora, ao final da minha caminhada profissional na SEF, 
quando eu olho para trás, sinto que eu deveria ter feito  
muito mais.

Vejo ainda que em muitas ocasiões eu não tive a 
mais correta percepção para entender todas as situações 
e os pontos de vista existentes em cada uma delas, e em 
razão disto posso ter sido rude e intolerante com aqueles 
que, muitas vezes, estavam procurando o melhor, não só 
para mim, como para toda a instituição que defendía-
mos.

JS - O senhor está próximo de completar o seu tem-
po de serviço para aposentadoria. Planeja se aposentar 
em breve?

Airton - Sim.  Eu já completei, em setembro do 
ano passado, o tempo de serviço necessário para apo-
sentar-me com os benefícios da paridade. Vou usufruir 
as licenças a que tenho direito a partir de agora e após 
vou requerer a aposentadoria de forma que considero 
encerrada a minha participação profissional no âmbito 
da SEF. 

Tomei esta decisão por achá-la mais adequada a 
mim e minha família neste momento, já que considero a 
passagem para a “inatividade”  uma “encruzilhada”   da 
vida, e no meu caso como minha esposa está também 
se aposentando e nós ainda estamos em condições de 
boa saúde, entendemos que seria agora o momento 
mais adequado para nos adaptarmos a esta nova etapa 
da vida.

JS - O senhor vem trabalhando em um ritmo acele-
rado desde a implantação do SAT.  Quais são os seus pla-
nos para a aposentadoria?  Considera-se preparado para 
ela?

Airton - Eu tenho, a meu modo, me preparado pa-
ra a aposentadoria, tomei aquelas providências que jul-
guei necessárias, tais como não ficar dependente das 
perdas salariais que vão chegar, não ficar sem uma nova 
“ocupação para a cabeça”, etc.  Todavia eu não sou a pes-
soa que teria “planos”, assim entendido aqueles de um 
planejamento.   Eu pretendo ficar algum tempo fazendo 
muito, o que por toda a minha vida fiz muito pouco, pas-
sar o tempo com quem gosta de mim, passear por este 
mundo imenso e seguir o caminho que esta vida futura 
me ensinar.

H O M E N A G E M
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2013 ICMS TOTAL 2012 ICMS TOTAL
SETEMBRO 1.310,32 1.515,64 SETEMBRO 1.190,99 1.364,63
OUTUBRO 1.277,97 1.474,22 OUTUBRO 1.132,92 1.326,73
NOVEMBRO 1.411,68 1.547,48      NOVEMBRO 1.217,21 1.349,29

Arrecadação de Santa Catarina

NOVA DIRETORIA TOMA POSSE  
Fabiano Dadam Nau assume seu quarto mandato à frente do Sindifisco

Os filiados do SINDIFISCO foram às 
urnas no dia 1º de outubro.

Apesar de haver uma Chapa Única, 
houve expressiva participação dos filia-
dos.

A apuração dos votos ocorreu no dia 10 
de outubro, e o resultado ratificou e legiti-
mou a escolha dos dirigentes do SINDIFIS-
CO para o mandato vindouro.

A chapa denominada “Novos Horizon-
tes”, encabeçada pelo presidente Fabiano 
Dadam Nau, se candidatou para mais uma 
gestão à frente do Sindifisco. 

A posse da nova diretoria ocorreu no 
dia 23/10/2013, em uma breve cerimônia 
na Sede do Sindifisco. 

Esta é a quarta gestão do Presidente 
Fabiano.  

A nova diretoria se reunirá no início de 
2014 para elaboração do Planejamento Es-
tratégico 2014-2016, prática que vem se 
repetindo nas últimas gestões.  

A revisão periódica do Planejamento 
Estratégico tem sido fundamental para a 
realização dos eventos e conquistas dos úl-
timos anos.

Conheça a chapa “Novos Horizontes”, que assumiu a diretoria 
para o biênio 2013 – 2015:

Presidente: Fabiano Dadam Nau
Vice-Presidente: Eduardo Antônio Lobo
2º Vice-Presidente: José Reinaldo Figueiredo
Diretor Administrativo: Irineu Giombelli
Diretor Financeiro: Soli Carlos Schwalb
Diretor de Divulgação: Renato Dias Marques de Lacerda
Diretor Jurídico: Asty Pereira Júnior
Diretor de Relações Sindicais: Ingon Luiz Rodrigues
Diretor de Aposentados e Pensionistas: Inácio Erdtmann
Diretor de Assuntos Parlamentares: Achilles César Casarin Barroso Silva
Diretor de Projetos Especiais: Rondinelli Borges de Macedo
Suplentes:
Camila Cerezer Segatto
Carlos Alberto Sirydakis
Cidemar José Dutra
José Antonio Farenzena
José Zomer Sobrinho
Luiz Carlos Rihl de Azambuja
Robson Vitor Gotuzzo
Rogério Macanhão

OS DEPUTADOS 
ALDO SCHNEIDER E 

RENATO  HINNIG 
ESTIVERAM

PRESENTES NA 
CERIMÔNIA DE POSSE 
DA NOVA DIRETORIA.


