Entretenimento
Jogos

Humor
O Telefonema
A mulher desliga o telefone e o
marido pergunta
assustado:
— Você está
bem, meu bem?
— Ué... Estou...
— responde ela — Mas... Por que a
pergunta?
— Você ligou pra Beth e só ficaram
vinte minutos no telefone! Eu vou chamar um médico!
— Não, meu amor... Não era a Beth...
— Não? Mas... Você acabou de dizer que ia ligar pra Beth... E vocês
costumam ficar horas penduradas no
telefone!
— Sim, mas é que hoje eu disquei o
número errado!

Férias no Caribe
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Um casal decide passar férias numa praia do Caribe,
no mesmo hotel onde passaram a lua de mel há 20
anos. Por problemas de trabalho, a mulher não pode
viajar com seu marido, deixando para ir uns dias depois.
Quando o homem chegou e foi para seu quarto do
hotel, viu que havia um computador com acesso a
internet. Então decidiu enviar um e-mail a sua mulher,
mas errou uma letra sem se dar conta e o enviou a
outro endereço...
O e-mail foi recebido por uma viúva que acabara de
chegar do enterro do seu marido e que ao conferir seus
e-mails desmaiou instantaneamente.
O filho, ao entrar na casa, encontrou sua mãe desmaiada, perto do computador, onde na tela poderia se
ler:
— Querida esposa: Cheguei bem. Provavelmente se
surpreenda em receber noticias minhas por e-mail, mas
agora tem computador aqui e pode enviar mensagens
às pessoas queridas. Acabo de chegar e já me certifiquei que já está tudo preparado
para você chegar na sexta que vem.
Tenho muita vontade de te ver
e espero que sua viagem seja
tão tranquila como a minha.
Obs: Não traga muita
roupa, porque aqui faz
um calor infernal.

Leia Mais
Site do Sindifisco
registra mais de
13 mil acessos
por mês
Pág. 23

Confira o
andamento dos
Processo

Atentado
a Fiscal
Colega é vítima de atentado em sua residência

Entrevista: Pedro Mendes
Ocupando pela
segunda vez o cargo de Diretor Geral da Fazenda,
Pedro Mendes faz
sua avaliação do
cargo recém assumido e fala dos
novos desafios e
das expectativas.
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Págs. 16 e 17

Dia do Auditor Fiscal
Propost o pelo
Deputado Renato
Hinnig, foi aprovado o PL 0310.1/
2008 que institui
o dia 27 de setembro, como Dia do
Auditor Fiscal Tributário no Estado
de Santa Catarina.

Págs. 10 e 11

Entrevista: Anastácio Martins

Fisco no Brasil

Pág. 03

Com mais de 30
anos de vida pública, o ex-presidente do Sindifisco
Anastácio Martins,
fala um pouco de
sua tragetória ao
longo destes anos
e da responsabilidade a frente da
DIAT.

Pág. 15

Joacir Sevegnani lança livro
Com o título A
Resistência aos
tributos no Brasil,
o livro foi lançado
recente me nt e
pelo auditor fiscal
Joacir Sevegnani.
Confira um pouco mais sobre a
obra e o nde encontrá-la.

Págs. 04 e 05

Págs. 06 e 07

Direto ao Ponto

Editorial

Caros colegas,

Fale conosco
SINDIFISCO
Envie sua sugestão,
elogio ou reclamação

Sindifisco participa de Reunião
com GES

O mês de março foi marcado por uma mancha vermelha na categoria fiscal. Um colega
nosso, Auditor Fiscal Coordenador do Grupo de
Especialistas Setorial em Combustíveis e Lubrificantes foi vítima de atentado à bala realizado
contra seu veículo, numa clara demonstração de

Sua participação é muito
import an te

tentativa de intimidação.
Não podemos jamais aceitar um procedimento intimidatório, ainda mais, em tempos de hoje. Atos desta natureza não
combinam onde a democracia enraizou-se. Merecendo o repúdio de qualquer cidadão.
O Sindifisco, assim que soube do acontecido intermediou reunião do Secretário da Fazenda e a vítima do atentado para o dia seguinte. Na oportunidade agradecemos a importância dedicada ao caso e aos Auditores Fiscais pelo Sr. Antônio Marcos Gavazzoni, que de imediato atendeu ao nosso
apelo, trazendo consigo equipe do DEIC para início das investigações.
Procuramos dar ampla divulgação do atentado através de coluna publicada

O Presidente do Sindifisco Fabiano Dadam Nau e o Diretor de
Assuntos Parlamentares Eduardo Lobo, atendendo ao pedido da SEFAZ,
participaram de
reunião com o
grupo GES no último dia 17 de
março, cuja finalidade foi motivar os coordenadores dos
GES a impulsionarem a elevação da arrecadação do ICMS nesse momento em
que a mesma apresenta fortes
sinais de decréscimo.

no DC, comunicamos à Fenafisco que informou os demais sindicatos filiados.
Oficiamos formalmente a Secretaria de Estado da Fazenda, Ordem dos

Filiações

Advogados do Brasil, Assembléia Legislativa do Estado e Ministério Público.

O Sindifisco dá boas vindas aos
novos associados:
Onorina Conte Nunes
Roardina Kurten
Tânia Maria Schubert Oliveira

Estamos vigilantes e desejamos que este ato lamentável seja elucidado o
Participe através do e-mail:
sindifisco@sindifisco.org.br ou
escreva para Rua Anita
Garibaldi, 79, 12º andar Centro - Florianópolis - SC CEP: 88.010-500

quanto antes.
Presidente

“O êxito na vida não se mede pelo que você conquistou, mas
sim pelas dificuldades que você superou no caminho”.

(Abraham Lincoln)
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Almoço Ideli
Widomar Carpes, Diretor Administrativo do
Sindifisco, marcou presença
na festa em comemoração ao
aniversário da
Senadora Ideli
Salvati e da presidente estadual do PT, Luci
Choinacki,
acontecido em
21 de março.

Falecimento
É com pesar que o Sindifisco registra o falecimento de Roberto
Caruso MacDonald, ocorrido no
dia 11 de março passado.

Informações
O Sindifisco vem encontrando
dificuldades em estabelecer
contato com colegas e/ou familiares dos colegas abaixo relacionado, que fazem parte de algumas ações. Assim, gostaríamos de solicitar aos colegas,
caso tenham alguma informação, que nos comunique, para
que possamos dar sequência,
ao atendimento anteriormente
iniciado:
Ariberto Rocha
Bernadino Maia Sobrinho
Calir Procópio da Silva

Encontro de Aposentados da
Affesc
Aconteceu entre os dias 18 e 21
de abril Encontro de Aposentados
da Affesc, que contou com um
Café Colonial, proporcionado pelo
Sindifisco, onde na oportunidade,
os presentes puderam tirar algumas dúvidas e se filiarem ao
Sindifisco.

Cilfredo Arthur Klein
Enrique Garagora Lago
Eugenio David Cordeiro
Fabio Camargo Remesso
Francisco Garibaldi Tolomaoti
Hélio Born da Silva
Jorge Gastalot
José Antônio Flores
José Rodrigues de Araújo
Laudenir Fernando Petroncin
Mario Victor Silva Muniz
Nery Carlos Arante Scheidt
Paulo César Henrique Brullo
Paulo Pereira de Deus
Percy Antonio Giotto
Tarcio José Luz
Tomaz Miguel Amadeu Holfman
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Notícias
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Comunicação

Na TV

Uma das metas da atual gestão era investir na comunicação
com os associados, deixando-os
sempre a par das notícias do fisco estadual e nacional. O ponto
de partida para essa aproximação, aconteceu-se há pouco mais
de 1 ano, quando o site do
Sindifisco foi totalmente
reformulado, buscando facilitar o
acesso rápido a informação.
Hoje o site do Sindifisco, que foi
ao ar em abril de 2008 já passa
dos 160 mil
acessos, sendo
uma média de
13 mil acessos
ao mês ou 650
acessos por dia
útil, mostrando a
grande participação da categoria, que interage
através dele.
O Sindifisco só
tem a agradecer
a confiança, zelando cada vez
mais para que
exista sempre
essa boa comunicação.

Para falar sobre as medidas adotadas no Pacote
Anti Crise do governo, que
contou com a participação
do Sindifisco, o presidente
Fabiano Dadam Nau, juntamente com o Secretário
da Fazenda, Antonio
Gavazzoni, participaram
do programa Conversas
Cruzadas na TV COM, canal 36, no último dia 26 de
março.

Curso Formação Sindical
O Presidente do Sindifisco, Fabiano Dadam Nau e o Diretor de
Relações Sindicais, Ingon Luiz
Rodrigues, estiveram em Brasília
no mês de março, participando
do Curso de Formação Política e
Sindical, proporcionado pela
Fenafisco.
Na oportunidade os membros
do Sindifisco também estiveram
no Congresso Federal, vendo assuntos de interesse da classe.
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Auditor Fiscal é alvo de atentado

OBRAS EM ANDAMENTO
Em dezembro de 2008 o
SINDIFISCO decidiu doar os valores que seriam gastos no coquetel de aniversário de 20 anos do
sindicato para uma creche do Vale
do Itajaí, atingida pelas enchentes de novembro. A entidade escolhida foi o Centro de Educação
Infantil Dário João Vieira do Bairro Zendron em Blumenau. O berçário deste centro educacional foi
desativado em função das diversas rachaduras ocasionadas pelas enxurradas. Vários sindicatos
filiados à FENAFISCO, bem como
a própria federação, enviaram
donativos em dinheiro para esta
obra. O total arrecadado chegou
próximo a 34 mil
reais, que serão
totalmente empenhados nesta reconstrução. Temos a grata satisfação de informar
aos filiados que
as obras já estão
a todo vapor, com
previsão de término para o mês de
maio, próximo.

No dia 12 de março, por volta
das 22 horas, um Auditor Fiscal
da Receita Estadual participante do Grupo de Especialistas em
Combustíveis e Lubrificantes –
GESCOL, foi alvo de ato CRIMINOSO e COVARDE contra ele praticado por pessoas inescrupulosas,
através de grave atentado realizado contra seu veículo que estava estacionado em sua residência, sendo o mesmo alvo de três
disparos de arma de fogo.
Este ato merece o mais profundo repúdio de toda a categoria
Fiscal Catarinense, por representar uma grave ameaça a um cidadão que exerce com dignidade a mister tarefa de Auditor Fiscal da Receita Estadual, no árduo
trabalho de fiscalizar e gerar receitas para que o Estado possa
cumprir as funções sociais que
lhe são reservadas nas cartas Políticas Federal e Estadual.
Acredita-se que o episódio pode
ter ligação com os trabalhos desenvolvidos pelo GESCOL no combate à sonegação de ICMS nas entradas de combustíveis no Estado.
O presidente do SINDIFISCO –

Sindicato dos Fiscais da Fazenda
do Estado de Santa Catarina foi
informado do fato na madrugada de sexta-feira, 13, e imediatamente entrou em contato com o
Secretário da Fazenda, que de
pronto agendou reunião para o
mesmo dia, onde participaram
Auditores Fiscais ligados ao
GESCOL, representante da Diretoria de Administração Tributária,
Diretor do Tesouro, presidente do
SINDIFISCO e o próprio Secretário
Antônio Gavazzoni, que trouxe
consigo equipe do DEIC para início das investigações.
Neste contexto, o SINDIFISCO
enviou ofício à SEF, MP, OAB e
ALESC, cobrando a apuração dos
fatos e providências no sentido de
identificar e punir exemplarmente os culpados.
Assim, em nome de todos os
Auditores Fiscais, o SINDIFISCO
presta sua solidariedade ao colega Auditor e REPUDIA e ABOMINA, com vigor, este ato de covardia e terrorismo praticado, exigindo das autoridades constituídas
rigor na apuração dos fatos e punição exemplar dos criminosos.

O Sindifisco de Pernambuco vem
prestar sua solidariedade ao colega Auditor do Fisco de Santa
Catarina, e tornar público o repúdio
ao atentado sofrido. Também esperamos que as autoridades tomem
todas as providências cabíveis para
punir os responsáveis por este grave fato.

A Associação dos Funcionários
Fiscais do Estado de Minas Gerais AFFEMG manifesta toda solidariedade ao colega Auditor Fiscal da
Receita Estadual, vítima do atentado no dia 12 pp. Repudiamos veementemente este ato criminoso e
esperamos que as autoridades apurem o crime e punam com rigor os
seus autores.

José Pessoa Lins
Presidente
Sindifisco/PE

Sinval Pereira da Silva
Diretor Presidente da AFFEMG

Nota de Apoio
O Sindicato dos Servidores Públicos de Carreira de Nível Superior do
Grupo Tributação, Arrecadação e Fiscalização do Estado do Rio Grande
do Sul - SINTAF/RS solidariza-se com
o colega auditor-fiscal da Receita Estadual de Santa Catarina, participante do Grupo de Especialistas em
Combustíveis e Lubrificantes que, no
último dia 12 de março, foi alvo de
hedionda ação criminosa.
É um ato criminoso inaceitável, que
configura tentativa de intimidação
merecedora de repúdio por todos os
Fiscais de Tributos do País.
Não só os colegas do fisco, mas
toda a sociedade exige que os culpados sejam presos e entregues à justiça para que possam ser submetidos
á apropriada e exemplar punição.
Em nome dos colegas gaúchos enviamos o nosso apoio ao Sindicato
dos Fiscais da Fazenda do Estado de
Santa Catarina, solicitando que a
entidade encaminhe ao colega atingido pelo ato criminoso a nossa solidariedade e a certeza de que nem
essa e nem qualquer outra atitude
criminosa irá impedir os fiscais de
cumprirem com a tarefa delegada
pela sociedade e pelo Estado.
José Antônio Almeida Marins
Presidente
O Sindifisco do Estado do Amapá
vem prestar sua solidariedade ao
colega Auditor do Fisco de Santa
Catarina, e tornar público o repúdio
ao atentado sofrido.
Esperamos que as autoridades tomem todas as providências cabíveis
para punir os atores responsáveis por
este gravíssimo fato.
Anatal de Oliveira
Presidente
Sindifisco/AP
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CD Natal

Entrevista

CD realizado em Natal, tem Contribuição
Sindical como principal assunto
Realizado em Natal-RN,
entre os dias 10 e 11 de
março, a 123º Reunião do
Conselho Deliberativo da
Fenafisco teve diversos debates, sendo o principal sobre a Contribuição Sindical.
Os sindicatos reunidos relataram suas conquistas e dificuldades, como o Mato
Grosso, que comemora a
conquista do novo teto salarial de Governador, com reajuste de aproximadamente
9%, enquanto se preocupa
com um Atentado à bala contra o vice-presidente do Siprotaf, Sindicato dos Profissionais de Tributação, Arrecadação e Fiscalização Estadual do Mato Grosso, ao qual foi manifestado apoio
de todos os presentes, através de moção de repúdio.
Na ocasião foi apresentado o novo site da Fenafisco,
totalmente remodelado e modernizado, inclusive com
novidades como novas funções de acesso, que ainda
serão aprimoradas.
Foi feita a convocação de todos os líderes sindicais
da área jurídica, para o IV encontro de assessores jurídicos da Fenafisco, realizado em Manaus, contando com
a presença do Diretor Jurídico, Odilo Pritsch, representando o Sindifisco-SC. Ainda sobre os eventos, foi discutido sobre o IV Plenafisco e IV Conafisco e o orçamento para sua realização, bem como a possibilidade
de patrocínio deste.
O assunto marcante do CD foi a Contribuição Sindical, que segue em indefinição, devido algumas dúvidas surgidas. A CSPB - Confederação dos Funcionários
Públicos do Brasil pleiteou judicialmente em todos os
estados, o seu quinhão da contribuição social. No Rio
Grande do Sul a confederação perdeu a ação judicial.
Já em Santa Catarina a PGE firmou acordo judicial parecer pela cobrança da contribuição sindical. Os Procuradores não pagarão por conta da filiação à OAB.
Em São Paulo, a Procuradoria deu parecer pela ilegalidade da cobrança, basicamente com base na tese de
que não pode haver tributo sem lei, como é o caso que
a contribuição sindical está amparada em decisão do
Supremo Tribunal Federal e instrução normativa do Ministério do Trabalho e Emprego. O sindicato de Pernambuco
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frisou posição de que é
contra o direcionamento
dos recursos da contribuição sindical para a CSPB,
por questões ideológicas.
Em cinco estados a contribuição sindical vem sendo
descontada há alguns anos,
sendo eles: Maranhão,
Rondônia, Pernambuco,
Tocantins e Mato Grosso.
A contribuição sindical
tem sua divisão: 10% para
o FAT, 5% para confederação, 15% federação, 10%
central sindical e 60% para
sindicato. Só que para receber os valores é necessário
estar apto no Ministério do Trabalho e Emprego, cartório
e com cadastro efetivado na Caixa Econômica Federal.
Este último é um tanto demorado. Levantou-se a necessidade de publicação do nome do sindicato como real
beneficiário e representante da categoria fiscal no Estado, para que não haja dúvidas perante a administração.
Em São Paulo e Goiás a procuradoria teria negado a
contribuição sindical. Uma cópia do parecer de São Paulo foi disponibilizada, mas de Goiás não. Acredita-se tratar mais de questão política do que técnica, pois onde
os Estados são de oposição ao governo federal, existe a
tendência de negativa à da contribuição sindical.
Também foram discutidos detalhes do Curso de Formação Sindical, agendado para os dias 30 e 31 de
março, do qual o Presidente do Sindifisco, Fabiano
Dadam Nau e o Diretor de Relações Sindicais, Ingon
Rodrigues, estiveram presentes. Este curso que teve
apostila redigida pelo Presidente da Fenafisco Rogério Macanhão foi ministrado inicialmente aos diretores
das áreas intersindicais, e estes se incumbirão de repassar os conhecimentos do curso aos demais componentes dos sindicatos.
É importante informar que o Sindifisco - SC é um dos
poucos sindicatos a terem 100% de presença em reuniões da Fenafisco o que dá direito a um bônus de votos em algumas reuniões futuras da entidade.
Outro assunto foi sobre o projeto elaborado pelo
Sintaf-RS denominado “por que acreditamos na especialização funcional”, que deverá ser pesquisado e quiçá copiado por nós.

e) Contar com um Diretor Geral com conhecimento técnico, de ação contextualizada e com aprovação política
reconhecida. Condições estas que entendia necessárias ao momento Fazendário, capaz de dar efetividade ao
plano de ação que havia desenhado. Ou seja, um verdadeiro Secretário Adjunto;
Fiquei encantado e, não tive dúvidas, aceitei a função! Pedi, contudo, que me fosse permitido o usufruto das
férias de janeiro/09, tendo em vista que havia comprado um pacote para viajar com minha esposa, motivo pelo
qual assumi o cargo em 03.02.09.
Então meu desafio é corresponder às expectativas do secretário, supervisionando adequadamente as atividades e os programas de trabalho desenvolvidos no âmbito das diretorias, gerências e demais unidades
organizacionais da Secretaria; em outras palavras é animar todas as Diretorias para que de fato executem suas
tarefas em harmonia e consonância com as políticas resultantes das aprovações e ou definições do Secretário
de Estado da Fazenda.
Encontro u alguma dific uldade ao as sumi-lo?
Não encontrei qualquer dificuldade. Como já dito, conheço cada membro que exerce função de Direção, Gerência ou Assessoramento na SEF e praticamente seu o perfil pessoal e profissional. Da mesma forma, da grande
maioria dos servidores fazendários que trabalham na Administração Central. Acho que por conhecer cada um,
estou me permitindo a ser intolerante e deixando de ser complacente com um ou outro que desafina a orquestra.
Quais foram os cargos públicos ocupados anteriormente pelo senhor? Isso ajuda nessa nova fase?
A experiência adquirida no exercício de outros cargos é uma vantagem que proporciona um melhor desempenho. Isto é inegável! Antes de ser Fiscal de Tributos Estaduais eu iniciei na SEF na Administração Financeira, lá
pelos idos de 1.987. Já em 1.988 exercia um a função de chefia de setor. No Fisco a partir de jun/90, exerci a
partir de jan/95 diversas funções de Gerência e Direção, não sem antes ter sido também Julgador de Processos
Fiscais por alguns meses em 1.994.
Desempenhei as funções de Gerente de Substituição Tributária (onde efetivamente se iniciou e se estruturou
administrativa e metodicamente o exercício da fiscalização da substituição tributária (1.995); na sequência,
Gerente de Cadastro Tributário (1.996) e depois Diretor de Administração Tributária (1.996-98). No período de
2003 a 2006, exerci novamente a Gerência de Substituição Tributária, depois Consultor de Gestão de Administração Tributária (substituto imediato do Diat) e em 2.006 retorno a posição de Diretor de Administração Tributária. De janeiro de 2007 a janeiro de 2.008 desempenhei as funções de Diretor Geral da SEF. A partir de abril
a dezembro de 2008, desempenhei as funções de Conselheiro do CEC.
Qual é a expectativa para o ano de 2009?
Boas! Do ponto de vista funcional estaremos com a auto-estima mais elevada por conta do reconhecimento
salarial e as melhores condições de trabalho que o Secretário fará realizar e, igualmente, pela responsabilidade
e valor que se reconhece aos fiscais para que a Fazenda Pública tenha minimizado os efeitos deletérios em suas
finanças por conta das catástrofes financeiras e climáticas que afetam SC.
Qual mensagem o senhor deixa para os fiscais?
Neste processo de honrar o compromisso salarial o Secretário Antônio Gavazzoni argumentou muito forte que o
Grupo Fisco já vinha dando provas de que contribui significativamente para o aumento da arrecadação sem aumentar imposto e numa relação menos conflituosa com os contribuintes. Mesmo com o risco de sofrer fortes pressões
de diversos seguimentos por aumento salarial o Secretário foi firme e convenceu o Governo e a bancada de sustentação na Alesc de que este era o melhor caminho para melhorar o desempenho das finanças públicas.
O Secre tário Gavazz oni não tinha qualquer co mpromisso de honrar o compromisso de 2.006 e
co nhe cia muito pouc o de nós, mas ac reditou em no ssas palavras , em no sso Sindic ato . Apes ar
de s ua jo vi alidade e de t e r ape na s 2 ano s de as s e nt o n o c o le g iado apo s t o u t o das as s uas
fic has , t o do o s e u pr e s t íg i o no s Fis c ai s e , p o r e x t e ns ão , no g r upo F az e ndá r io . E nt ão m e us
colegas a mensagem que quero registrar é que cada um de nós nos esforcemos para mostrar a
t o d o s q ue o Se c r e t ár io G a va z z o n i e s t á c e r t o . D e u ma m an e i r a in t e li g e nt e , me t ó di c a ,
co nte xtualizada e hierárquic a t rabalhemo s diut urname nte para que haja, de fato , um e xce lente
des e mpenho da arr e cadaç ão .
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Entrevista

Relatório Processos

Anastácio Martins: 30 anos de Fazenda
Biografia
Anastácio Martins, 55 anos, natural de Florianópolis, casado com
Terezinha Demarche Martins, tem
dois filhos, Alessandro e Priscila, e
uma neta, Camila. Formado em Ciências Contábeis pela UFSC, curso
que ingressou em seu primeiro vestibular.
Seu primeiro emprego formal foi
em 1972, na empresa Florisa,
revendedora de automóveis, contratado após se classificar em 1º lugar em processo seletivo público da
empresa, passando depois por diversos setores públicos, e desde o
último dia 27 de janeiro assumiu a
Diretoria de Administração Tributária - DIAT, por indicação da bancada governista na Assembléia Legislativa, particularmente pelo PMDB
e pelo DEM, quando teve seu nome
acolhido pelo Governador Luiz
Henrique da Silveira e pelo Secretário de Estado da Fazenda Antônio Marcos Gavazoni.
Anastácio Martins foi o primeiro
presidente eleito para o Sindifisco,
então Siffesc, em abril de 1989, tendo sido o responsável pela sua organização e pelo inicio de seu funcionamento, já que sucedeu a uma Diretoria eleita provisoriamente, para
um mandato de apenas 6 meses,
cujo objetivo principal era convocar
a primeira eleição regular, Iniciou
também o processo de aquisição da
sua sede, quando adquiriu as primeiras salas do conjunto atual. Criou
também o Fundo de Mobilização.
Foi reeleito em abril de 1991 para
cumprir o segundo mandato consecutivo. Retornou ao Sindifisco após
ser eleito para o 3º mandato em outubro de 1999. Foi reeleito em outubro de 2001 para exercer o 4º
mandato, tendo nestes últimos mandatos realizada a reestruturação física de sede da entidade tal como
ela se encontra atualmente.
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JS: Qual é a sensação de ser agraciado com o cargo de diretor da DIAT?
AM: Assumir o cargo mais elevado na estrutura da fiscalização estadual, no caso a Diretoria de Administração Tributária, é sem dúvida o coroamento da carreira de qualquer membro do fisco estadual. Mesmo aposentado a nomeação se apresenta como o fato mais gratificante na minha
atividade profissional vinculada ao Fisco e que decorreu também e principalmente do fato de durante muitos anos ter atuado como fiscal. Trata-se
de cargo de grande relevância na administração pública estadual. Afora
os cargos de Secretários, e talvez Dirigentes máximos de alguma Autarquia ou Fundação, o cargo de Diretor de Administração Tributária, sob o ponto de vista da relevância administrativa e do interesse público, não tem paralelo na administração estadual. Uma curiosidade: a denominação Diretoria de Administração Tributária - DIAT decorreu de emenda
feita pelo Deputado Antônio Ceron, a partir de sugestão que lhe apresentei, quando da votação do projeto-de-lei que altera a estrutura administrativa do Estado proposta pelo Governador Paulo Afonso Vieira Filho.

JS: Pra você o que significa as implicações deste cargo?
AM: O cargo de Diretor de Administração Tributária, por integrar a estrutura administrativa do Governo do Estado e por se tratar de cargo de provimento em comissão, portanto de livre nomeação e exoneração pelo Chefe
do Poder Executivo, bem como por ter sob seu comando atividade típica
de Estado, tem estes dois componentes que a princípio parecem antagônicos. Por ser de livre nomeação e exoneração configura-se como uma
atividade política. Mas tem sob sua direção uma atividade eminentemente técnica, com regras rígidas estabelecidas na legislação federal e estadual. Portanto o seu ocupante, ao tempo em que deve ter uma atuação
política na condução da “política” tributária do Estado, não pode perder
de vista que a atividade de administração tributária deve estar calcada na
lei. Assim, cabe a busca da melhor arrecadação, que se levada a efeito
com habilidade, deve resultar de tributação justa sob a ótica do contribuinte e eficiente sob a ótica do Estado, para a satisfação dos anseios da
sociedade catarinense conforme se encontram definidos no Plano
Plurianual - PPA e na Lei do Orçamento Anual - LOA.
JS: Qual a parte mais difícil desta função?
AM: A parte que exigirá mais habilidade e reflexão é sem dúvida conciliar os interesses da administração - arrecadação para fazer frente às ações
e projetos do governo - e os do contribuinte. Diferentemente do senso
comum que impera em parte do fisco, acho que nem sempre cobrar mais,
via aumento de alíquota ou redução de benefícios fiscais é a solução mais
adequada para que se tenha uma boa arrecadação. A tributação adequada muitas vezes leva a tratamento diferenciado a determinado contribuinte ou segmento econômico. Quando se encontra o nível ideal de tributação o contribuinte ou determinado segmento econômico é levado ao crescimento de sua atividade com reflexos positivos diretamente sobre a arrecadação tributária. Tem-se aí a melhoria da qualidade da arrecadação,
que passa a ser mais eficiente e eficaz. Temos como exemplo em SC o
regime especial concedido aos atacadistas. Antes do tratamento diferenciado o setor vivia dias de auguras, já que enfrentava concorrência

10 Processo:
MANDADO DE SEGURANÇA
Nº. 2005.027053-0
Juízo: Tribunal de Justiça – Grupo de Câmaras de
Direito Público – Relator Des. Luiz Cézar Medeiros.
Data de entrada: 09.09.2005.
Medida Liminar: Deferida a Medida Liminar em
21.09.2005.
Fase atual: No dia 14.12.05 foi deferida a segurança. O Acórdão foi publicado no dia 25.01.2006. A decisão transitou em julgado e o processo foi remetido à
Vara de Precatórios da Comarca da Capital. Os valores
atrasados relativos ao período anterior à impetração e
entre a impetração e o cumprimento da decisão fazem
parte da Ação Ordinária nº. 023.07.124778-8 – detalhes adiante – Processo nº.12.
Objeto: Objetiva o reconhecimento do direito dos
filiados inativos à percepção da paridade remuneratória
com os filiados ativos, garantindo-lhes, assim, a percepção dos proventos até o teto de R$ 10.000,00, fixado pela EC 41/2003 e Lei nº. 12.932/2004.

11 Processo:
AÇÃO ORDINÁRIA
Nº. 023.06.021214-7
Juízo: Vara de Precatórios da Capital.
Data de entrada: 30.03.2006.
Fase atual: No dia 03.08.2006 a ação foi julgada
procedente. No dia 15.08.2006 a sentença foi
publicada no Diário da Justiça (Diário eletrônico). Em
11.9.2006 o IPESC interpôs Apelação Cível e em
20.10.2006 o SINDIFISCO apresentou contra-razões
ao recurso – Apelação Cível nº. 2006.043944-3. Em
decisão do dia 29.05.2008 a sentença de Primeiro
Grau – Unidade da Fazenda pública, foi confirmada pelo
TJ/SC. O Acórdão foi publicado no dia 16.07.2008 e
transitou em julgado em 15.08.08. O CIASC forneceu
as Fichas Financeiras para elaboração dos cálculos por
meio eletrônico. Os cálculos foram concluídos em fevereiro de 2009. Serão remetidos à Vara de Precatórios
nos próximos dias.

vos do SINDIFISCO à restituição dos valores
indevidamente retidos a título de contribuição
previdenciária, referentes à diferença entre a alíquota
cobrada de 12% para a alíquota devida de 8%, no período de março de 2001 e até o mês de maio de 2004
quando entrou em vigor a LC nº 266/2004.

12 Processo:
AÇÃO ORDINÁRIA
Nº. 023.07.124778-8
Juízo: Unidade da Fazenda Pública da Capital.
Data de entrada: 29.08.2007.
Fase atual: Julgada procedente. Sentença publicada
no dia 22.07.08. No dia 18.08.08 o Estado ingressou
com recurso de Apelação para o TJ/SC. O SINDIFISCO
apresentou Contra-Razões em 25.08.08. No dia
05.09.08 o processo foi remetido ao TJ/SC. A Apelação Cível que tomou o nº. 2008.056257-3 foi distribuída ao Desembargador Cesar Abreu em 12.09.08.
Aguarda julgamento. No dia 12.03.2009 foi formulado Pedido de Preferência de Julgamento ao
Desembargador Relator.
Objeto: Reconhecimento do direito dos filiados ativos e inativos do SINDIFISCO à percepção das diferenças salariais (atrasados), em razão da elevação do teto
remuneratório de R$ 6.000,00 para R$ 10.000,00,
no período de janeiro de 2004 e até abril de 2005
para os filiados ativos, e até setembro de 2006, para
os inativos, quando, respectivamente, foi implantado
na folha de pagamento o novo valor do teto
remuneratório estabelecido pela EC. 41/2003 e Lei n.
12.932/2004.

LUIZ DARCI DA ROCHA
OAB/SC 1188

Objeto: Reconhecimento do direito dos filiados ati-

21

Relatório Processos
7. Processo:
MANDADO DE SEGURANÇA
N°. 2004.027386-3
Juízo: Tribunal de Justiça –Grupo de Câmaras de Direito Público – Relator Des. Francisco Oliveira Filho.
Data de entrada: 17.09.2004.
Medida Liminar: Deferida a Medida Liminar em
20.09.2004.
Fase atual: Concedida a segurança com o
julgamento do mérito
em 14.09.2005. Acórdão publicado em
1º.11.2005
Em
07.11.05 o SINDIFISCO e o Estado de Santa Catarina interpuseram Embargos de Declaração.
Os recursos foram rejeitados (indeferidos) em 10.05.2006. O
Acórdão foi publicado no dia
23.06.2006. No dia 13.07.2006
o Estado de Santa Catarina interpôs Recurso Extraordinário para
o STF. Negado seguimento ao Recurso o Estado interpôs Agravo
de Instrumento – 10.05.07 –
que foi remetido ao STF em
18.06.2007 – Agravo de Instrumento n. 667414 e está concluso
com o Relator Min. Joaquim Barbosa, desde
26.06.2007. Aguarda julgamento.
Objeto: Visa sustar os efeitos do ato do Exmo. Secretário de Estado da Administração que a partir de agosto
de 2004 determinou a inclusão no teto remuneratório
de R$ 6.000,00 – das verbas decorrentes da estabilidade financeira (agregação) e pós-graduação.

8. Processo:
AÇÃO ORDINÁRIA
Nº. 023.99.040834-8
Juízo: Vara de Precatórios da Comarca da Capital.
Data de entrada: 22.07.1999.
Fase atual: Julgada procedente em 20.07.2001. Através da Apelação Cível nº 2003.007959-9 o TJ/Sc em
23.05.2003 confirmou a sentença da Vara da Fazenda.
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Entrevista
Dessa decisão o Estado interpôs Agravo de Instrumento
que em 17.03.2004 foi desprovido. Dessa decisão, em
02.04.2004 o Estado interpôs Embargos de Declaração
que foram rejeitados. Da decisão o Estado de Santa
Catarina, em 25.05.2005, interpôs Recurso Especial para
o STJ, ao qual foi negado seguimento em 01.02.2007.
Os cálculos foram apresentados em 22.10.2007. Citado
em 08.08.08 para manifestar-se sobre os cálculos apresentados, o Estado concordou com os mesmos em
10.12.2008. Aguarda-se a expedição de mandado de
intimação para que o Estado efetue o pagamento.
Objeto: Reconhecimento do direito dos filiados do
SINDIFISCO à percepção da atualização monetária (juros e correção monetária) no período de 07/94 a 07/
99, em razão do pagamento de vencimentos e
proventos com atraso.
Obs: Os meses de out/nov/dez/1998 estão incluídos no Precatório N° 500.03.000057-8 (Processo nº.
023.02.038165-7, ver nº. 03)

09. Processo:
MANDADO DE SEGURANÇA
Nº. 2005.018855-0
Juízo: Tribunal de Justiça – Grupo de Câmaras de
Direito Público – Relator Des. CID GOULART
Data de entrada: 05.07.2005.
Medida Liminar: Indeferida a Medida Liminar em
12.07.2005.
Fase atual: Está concluso com o Des. Relator desde 03.04.2006, com parecer favorável da Procuradoria Geral de Justiça. Em 15.09.08 foi dirigido pedido
de preferência no julgamento ao Desembargador
Relator. Estava na pauta para ser julgado no dia
11.02.2009, contudo, Despacho desse dia excluiu o
processo da pauta até que seja julgada a Ação Direta
de Inconstitucionalidade n. 2008.031805-9, proposta pelo Ministério Público estadual.
Objeto: Objetiva o reconhecimento do direito dos
filiados inativos à percepção dos proventos até o teto
de R$ 10.000,00, calculando-se corretamente as parcelas da produtividade decorrentes das Leis nºs. 4.426/
1990 e 8.411-1991, esta com as alterações da Lei nº.
10.287/1996, com a exclusão do referido teto das
vantagens de caráter pessoal.

fortíssima dos atacadistas de outros Estados,
particularmente de Minas Gerais, São Paulo
e Paraná. Hoje o que se vê é um segmento
pujante. Mais, o tratamento diferenciado que
demos ao setor obrigou os atacadistas e
outras Unidades da Federação a se estabelecerem em SC. Portanto vamos buscar a tributação que estimule o crescimento econômico e o consequente crescimento da arrecadação tributária, que é a nossa meta
principal. Em tempo: tratamento tributário
diferenciado não se coaduna com sonegação. Essa deverá ser combatida tenazmente
com ações fiscais de inteligência, com operações massivas de fiscalização de determinados setores econômicos e com o acompanhamento dos principais contribuinte que integram os setores mais representativos na arrecadação estadual.
JS: Quais as maiores dificuldades que o senhor encontrou ao assumir a
Direção?
AM: A Diretoria de Administração Tributária - DIAT está bem estruturada,
resultado do trabalho realizado pelos que me antecederam no cargo ao
longo dos últimos anos, particularmente durante o Governo Luiz Henrique.
Sob o comando do atual Governador passaram pela DIAT o atual Deputado
Estadual Renato Luiz Hinnig, o Auditor Fiscal da Receita Estadual Pedro
Mendes, atualmente ocupando o cargo de Diretor Geral da Secretaria de
Estado da Fazenda e o também Auditor Fiscal da Receita Estadual Almir
José Gorges. Ao dizer bem estruturada quero dizer que ela não sofre solução de continuidade quando da troca de seu titular, bem como quando de
sua ausência. Quando o Diretor tira férias ou licença de qualquer modalidade, ou mesmo viaja a serviço, as atividades da DIAT continuam no mesmo ritmo. E não pode ser diferente. Nenhuma estrutura pode depender de
uma única pessoa, tenha ela que cargo tiver. A DIAT resulta da soma do
trabalho, do esforço, do compromisso e da dedicação de todos os seus
integrantes, quer Diretor, Gerentes, Assessores, Auditores Fiscais da Receita Estadual, integrante ou não de Grupo de Especialistas Setoriais GES, ou Analistas da Receita Estadual, independentemente das atividades que cada um desenvolve, da mais complexa a mais simples. Todos são
igualmente responsáveis pelo sucesso do gestor de plantão a frente da
DIAT. Considerando-se o tamanho da Diretoria, a importância que ela tem
no contexto da administração estadual posso dizer que, a exceção dos
sistemas informáticos, não tivemos dificuldade que mereça ser realçada.
Cabe aqui destacar o apoio que recebi, desde o momento da posse, de
todos os Auditores Fiscais da Receita Estadual, ocupantes de cargo em
comissão ou não, em atividade na sede da DIAT, bem como dos demais
servidores. Merece registro também o apoio irrestrito que tenho recebido
do Secretário de Estado da Fazenda Antônio Marcos Gavazzoni, as manifestações de apreço dos demais ocupantes de cargo em comissão das
demais diretorias da SEF, bem como de grande parte de seus servidores,
haja vista que pertenço a Fazenda desde 1978, portanto a 30 longos anos,
tempo em que, parece-me, cultivei relações cordiais com grande parcela
dos fazendários.

A vida pública de
Anastácio Martins
Anastácio ingressou no Estado
em 1975, atuando na Cia de Divulgação e Comunicação do Estado de Santa Catarina - DICESC.
Após teve breve passagem pelo
Instituto de Planejamento Urbano
de Florianópolis - IPUF. Posteriormente, em 1978, ingressou no
Programa de Capitalização de Empresas de Santa Catarina PROCAPE, onde nos últimos anos,
foi o responsável pela lavratura
das atas do Conselho de Administração e pela elaboração das Resoluções relativas aos benefícios
concedido as empresas catarinenses sob a forma de participação acionária. O PROCAPE era
uma Autarquia Estadual vinculada a Secretaria de Estado da Fazenda, que sucedeu ao Fundo de
Desenvolvimento das Empresas
de Santa Catarina - FUNDESC e
que precedeu ao atual Programa
de Desenvolvimento das Empresas Catarinenses - PRODEC.
Em janeiro de 1984, ingressou
na fiscalização estadual, como
Fiscal de Tributos Estaduais, após
ter sido aprovado em concurso
público realizado no ano anterior,
quando se classificou em 18º lugar entre milhares de candidatos.
Iniciou as atividades como Fiscal
na cidade Caçador, no meio-oeste catarinense. Trabalhou nas
Regionais de Lages, Itajaí e
Florianópolis, onde se aposentou
em 1998. Foi Gerente de Fiscalização nos anos de 2003 e 2004.
Em janeiro de 2005 solicitou exoneração do cargo de Gerente para
assumir o cargo de Secretário de
Auditoria e Gestão Governamental da Prefeitura Municipal de Palhoça, onde permaneceu até julho
de 2008. Pediu exoneração para
ir atuar como Coordenador de
campanha eleitoral em São José.
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Lançado o livro: A resistência aos tributos no
Brasil: Estado e sociedade em conflito

Juízo: Vara de Precatórios da Comarca da Capital.
Data de entrada: 05.02.2001.

APRESENTAÇÃO
O autor desta obra, que resulta da dissertação de
mestrado defendida no Curso de Pós-Graduação da
Universidade do Vale do Itajaí, procura no seu texto, revelar a experiência adquirida, no exercício da
função de Auditor Fiscal de Tributos Estaduais do
Estado de Santa Catarina, diante dos conflitos oriundos da relação entre o Fisco e os Contribuintes.
Conscientes de que a atividade da administração
tributária, considerada pela Constituição da República, como essencial ao funcionamento do Estado, os servidores do Fisco devem exercê-la de modo
que o interesse público sobreponha-se aos interesses individuais.
A pesquisa desenvolvida mostra que a relação entre os que exigem o cumprimento da legislação tributária e aqueles a que ela estão sujeitos, desde a remota antiguidade, sempre gerou conflitos. E por que isto
acontece? O que motiva a resistência do contribuinte
ao cumprimento das obrigações tributárias e a indiferença do cidadão para com a coisa pública? Este foi o
tema central do trabalho do autor.
Demonstra, com os fatos históricos, a extensão dos
conflitos entre a Sociedade e o Estado e os resultados que as divergências provocaram na vida dos povos, tanto dos antigos como dos contemporâneos.

Propõe o autor adotar uma nova postura fundada
no estreitamento das relações entre o Estado e o cidadão por meio da consolidação do Estado Democrático de Direito, o fortalecimento da solidariedade
social, a contribuição da política jurídica e a educação fiscal como instrumento de transformação da
realidade social e da Administração Pública.
O Estado deve agir de forma exemplar. No exercício de suas funções, o bem comum deve estar presente em suas ações. Assim, a Sociedade não se
furtará em contribuir com os recursos necessários
ao desempenho das funções estatais, que redundarão em benefício dela própria. Quando a Sociedade
participa e consente com a exigência dos tributos e
tem ciência da justa aplicação dos recursos arrecadados, há uma redução da resistência fiscal.
Verá o leitor, que a proposta apresentada nesta
obra, tem um alcance de grande significado, na
medida em que pretende mudar a conduta das gerações futuras, quando estiverem diante de uma
relação de natureza tributária, não se colocando
em situação de conflito, mas de colaboração e solidariedade.

Prof. Dr. Índio Jorge Zavarizi

O Livro:
O Auditor Fiscal, Joacir Sevegnani, lotado na Gerência Regional da
Fazenda de Rio do Sul, acaba de publicar o livro intitulado “A resistência aos tributos no Brasil: Estado e sociedade em conflito”, resultado
de estudo realizado na dissertação de Mestrado. O livro foi publicado
pela Editora Conceito Editorial de Florianópolis e está a venda, dentre
outras, na Livraria do Advogado. O autor enfatiza que, além dos
ensinamentos acadêmicos, o trabalho é fruto do aprendizado compartilhado no exercício da função e, especialmente, nos anos de participação no Programa de Educação Fiscal.
Na pesquisa, procura identificar as possíveis causas que provocam resistência aos tributos no Brasil e apontar caminhos que possam contribuir
para uma relação mais harmoniosa entre o cidadão e os poderes públicos.
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4. Processo:
AÇÃO ORDINÁRIA
Nº. 023.01.011322-6

Fase atual: Julgada procedente em 20.07.2004. No
dia 30.11.05 foram apresentados os cálculos. No dia
10.09.2007 vence o prazo para o IPESC para manifestar-se sobre os cálculos. O IPESC impugnou os cálculos através de Embargos a Execução. O SINDIFISCO concordou com os Embargos e apresentou relação dos
filiados que renunciaram ao valor excedente a 40 salários mínimos, permitindo, assim, receberem seus créditos por meio de Requisição de Pequeno Valor. No dia
17.03.2009 foram recolhidas as custas finais dos Embargos a Execução, último ato antes de ser expedida a
intimação para que o IPESC efetue o pagamento.
Objeto: Objetiva a devolução dos valores descontados à título de contribuição
previdenciária dos filiados aposentados
do SINDIFISCO desde dezembro/98, de
acordo com a Emenda Constitucional nº.
20/98.
OBS.: Os associados a seguir relacionados foram excluídos desta ação, porquanto fazem parte ou integram outras
ações com o mesmo objeto: Nerson
Mário Lehmann, Oscar Jacinto Zucchetti,
Raul Pereira Roeder, Antonio Elimar da
Rosa, Antonio Pradi, Dorval Vieira, Francisco Jares Filho, Hermínio Kuntze, Ignês
Toscan, João Ciro Moreira Mussi, Lócio
Antunes, Luiz Fernando Cézar Karmann.

5. Processo:
AÇÃO ORDINÁRIA
Nº. 023.02.037993-8
Juízo: Vara de Precatórios da Comarca da Capital.
Data de entrada: 22.10.2002.

Joacir Sevegnani, autor da obra

Fase atual: A ação foi julgada procedente em
25.10.2005. Em 03.11.2005 o Estado de Santa Catarina
interpôs Recurso de Apelação que em 03.02.06 foi remetido ao TJ/SC. O recurso foi distribuído ao

Desembargador Luiz Cézar Medeiros em 07.02.06 –
APELAÇÃO CÍVEL Nº 2006.003686-9. No dia 30.04.07
foi publicado o Acórdão que confirmou a sentença de
Primeiro Grau. Não houve recurso e a decisão transitou
em julgado. Os cálculos foram apresentados no mês de
fevereiro de 2009. No dia de hoje – 26/03/2009 – foi
expedido o mandado de citação para que o Estado manifeste-se sobre os cálculos apresentados.
Objeto: Objetiva a restituição dos valores retidos à
título de Imposto de Renda incidente sobre a verba Auxílio Combustível, no período não abrangido pela prescrição.

6. Processo:
MANDADO DE SEGURANÇA
N°. 2004.001592-5
Juízo: Tribunal de Justiça –Grupo de Câmaras de Direito Público – Relator Des. César Abreu.
Data de entrada: 19.02.2004.
Medida Liminar: Deferida a
Medida Liminar em 20.02.2004.
Fase atual: Concedida a segurança com o julgamento do mérito em 13.07.2005. Acórdão publicado em 20.09.2005. Em
10.10.2005 o Estado de Santa
Catarina interpôs Recurso Extraordinário para o STF, ao qual foi
negado seguimento. O Estado, então, interpôs Agravo de Instrumento (em Recurso Extraordinário), o
qual em 19.04.2007 foi remetido ao Supremo Tribunal Federal
e distribuído em 17.05.2007 ao
Relator, Min. Joaquim Barbosa (Agravo de Instrumento
nº. 661257). Aguarda julgamento. Em atenção a requerimento do Estado de Santa Catarina a decisão foi
suspensa pelo STF em 09.11.05 (DJU, de 16.11.05)
através da Suspensão de Segurança nº. 2828.
Objeto: Visa suspender os efeitos da Emenda Constitucional nº. 41/2003 e Lei Estadual nº. 12.932, de
13.02.2004, que resultou na redução de vencimentos,
proventos, pensões ou outras espécies remuneratórias,
percebidas cumulativamente ou não, dos filiados do
SINDIFISCO (teto constitucional).
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Ações Judiciais
Relatório de Processos do SINDIFISCO
1. Processo:
AÇÃO ORDINÁRIA
N° 023.95.030497.9
Juízo: Vara de Precatórios da Comarca da Capital.
Data de entrada: 11.03.94
Decisão: Julgada procedente em 11.6.1998.
Fase atual: Encontra-se na Vara de Precatórios da
Comarca da Capital. Apresentados os cálculos o Estado de Santa Catarina opôs Embargos à Execução, julgados procedentes em 06.06.07 e determinou a expedição de Requisição de Pagamento de Precatório em
relação aos créditos com valores superiores a 40 salários mínimos e, mandado de pagamento em relação
aos créditos inferiores a 40 salários mínimos. Publicada
a sentença o Estado interpôs recurso de Apelação em
relação à parte da sentença, por entender que a execução não pode ser fracionada, isto é, parte a ser paga
por precatório e parte via Requisição de Pagamento
de Pequeno Valor – Apelação Cível nº. 2008.0143184 - foi distribuída ao Des. Orli Rodrigues em
18.03.2008 e em 02.10.08 foi transferido para o Des.
Newton Janke.
Objeto: Reconhecimento do direito dos filiados do
SINDIFISCO à percepção da atualização monetária (juros e correção monetária) no período de abril/92 a fev/
94, em razão do pagamento de vencimentos e
proventos com atraso.

2. Processo:
AÇÃO ORDINÁRIA
N° 023.97.027199-6
Juízo: Unidade da Fazenda Pública da Comarca da
Capital.
Data de entrada: 28.11.1997
Fase atual: Julgado improcedente o pedido em
19.12.2006. Interposta Apelação Cível pelo
SINDIFISCO em 18.01.2007 - Apelação Cível nº.
2007.014159-6 – Relator Des. Orli Rodrigues. Em de-
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cisão de 13.05.2008 foi dado provimento à Apelação,
com o conseqüente reconhecimento do direito dos
filiados do SINDIFISCO. O Acórdão foi publicado no Diário da Justiça eletrônico – DJe, no dia 27.06.2008.
Dessa decisão, no dia 15.07.2008 o Estado de Santa
Catarina interpôs Recurso Extraordinário para o STF. O
recurso ainda não teve sua admissibilidade analisada
pelo TJ/SC.
Objeto: Reconhecimento do direito à inclusão ou à
incidência da Remuneração Complementar Variável
(RCV) no pagamento do décimo terceiro salário dos
filiados nos anos de 1992 e 1993.

3. Processo:
MANDADO DE SEGURANÇA
Nº. 023.02.038165-7
(Execução do Acórdão do Mandado de
Segurança nº. 1998.014518-0)

Juízo: Vara de Precatórios da Comarca da Capital.
Fase atual: Despacho do Presidente do TJ/SC, publicado no DJe, de 21.08.2008, deferiu o pedido de
transformação do Precatório nº. 500.03.000057-8 em
Requisição de Pagamento de Pequeno Valor. No dia
25.08.08 o processo foi remetido à Vara de Precatórios
para expedir a Requisição de Pagamento de Pequeno
Valor. No dia 28.01.2009 foram recolhidas as custas
da execução e diligência do Oficial de Justiça. No dia
09.03.2009 foi emitido o mandado de intimação para
que o Estado efetue o pagamento no prazo de 60 dias.
O mandado está com o Oficial de Justiça para cumprimento. O prazo para pagamento é contado a partir da
juntada aos autos do mandado cumprido.
Objeto: Reconhecimento do direito
dos filiados do SINDIFISCO à percepção da atualização monetária (juros e
correção monetária) referente aos
meses de outubro, novembro e dezembro, em razão do pagamento de vencimentos e proventos com atraso.

Para atingir o objetivo, parte da análise das principais teorias que explicam a origem do Estado, a
sua evolução e os fins que justificam a sua existência. Ao tratar do Estado brasileiro destaca os equívocos decorrentes das políticas de financiamento dos
grandes projetos nacionais nas décadas de 60 e 70,
que produziram graves conseqüências sociais e a
elevação da dívida pública. Constata que na atualidade o Estado brasileiro caminha em busca da reparação da dívida social com as classes menos
favorecidas, mas engessado pela dívida publica que
corrói as suas finanças.
Ao abordar os tributos, realiza um breve resgate
histórico da milenar atividade da tributação, enfatizando, em especial, as grandes revoluções mundiais e os principais conflitos ocorridos no Brasil, decorrentes da sua exigência. Conclui que no estágio atual de evolução
do Estado, a tributação
é a base garantidora de
grande parte dos direitos
fundamentais. Nesse sentido, a conformação social
do Estado Democrático de
Direito não se esgota com a
fruição de direitos civis, políticos e sociais, mas se amplia
para exigir também do cidadão, o cumprimento dos deveres, como o dever fundamental
de pagar tributos ou, na condição
de consumidor, de exercitar os deveres que contribuem para a realização desta obrigação.
Na abordagem das principais causas que produzem uma relação de conflito entre o Estado e a sociedade, debate principalmente as questões relacionadas à carga
tributária, a centralização das receitas, à regressividade
do modelo tributário, à transparência administrativa,
aos juros da dívida publica, à corrupção e a crise de
valores na sociedade brasileira.
Como decorrência destas causas, o Estado e a sociedade civil estão fundados em valores que não propiciam uma justa convivência entre ambos, aparentando mesmo que são entidades com interesses in-

conciliáveis. Há um conflito velado que foi se arraigando na cultura tributária e fiscal brasileira, distanciando cada vez mais os contribuintes e cidadãos,
das administrações públicas. Esse conflito não pode
ser debatido apenas no plano jurídico ou econômico, pois suas causas estão relacionadas à fragilidade das estruturas sociais e do próprio Estado. Assim, podem contribuir para a redução da resistência aos tributos no Brasil: a) a consolidação do Estado Democrático de Direito, ainda incipiente no país;
b) o fortalecimento da solidariedade social, diante
da concepção individualista de convívio social; c) a
contribuição da política jurídica para a construção de um direito fundado em bases éticas e justas e; d) a educação fiscal como
instrumento de conscientização e de
transformação da realidade social.
Em resumo, as relações do cidadão
com o Estado devem estar fundadas na
participação efetiva da sociedade organizada na criação e aplicação dos
tributos. A participação proporciona
uma melhor compreensão dos direitos e deveres que devem nortear as
relações sociais e políticas, permitindo que os tributos sejam entendidos, não apenas como uma obrigação legal de pagar, mas, sobretudo, como um dever solidário de
contribuir.

Onde comprar:
- Diretamente na Editora Conceito
Editorial através do site:
www.editoraconceitoeditorial.com
- Em Florianópolis na Livraria Conceito Editorial
Rua Gerônimo Coelho, 293 – Centro ou pelo site
www.livrariaconceitovirtual.com.br
- Livrarias das Caixas de Assistência dos Advogados
dos Estados
- Livraria do Advogado: ww.livrariadoadvogado.com.br
- Na secretaria do Sindifisco
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Uma comunicação

Piauí

quase perfeita
Da linguagem dos sinais do homem pré-histórico, passando pelos
estudos como o da retórica na
Grécia Antiga, chegando aos especialista que introduziram a comunicação nas disciplinas acadêmicas
emergindo então em meados do
século XX tendo como pioneiros
Marshall Mc Luhan, Theodor Adonor
e Paul Lazarsfeld a comunicação
permeia em todos os campos como
um instrumento imprescindível.
E não é diferente no seio da Secretaria de Estado da Fazenda de
Santa Catarina. Ela acompanha todos os movimentos. Muitas vezes
esclarece, conforta e soluciona e vez
por outra impõe dúvidas, discussões
e desprazeres. A dosagem depende
do emitente ou receptor. Há casos
em que se torna incompreensivel,
com interpretações dúbias, por vezes cômicas.
Ao ingressar em qualquer carreira profissioanal o indivíduo submete-se a exames médicos. Foi assim
no concurso de 1983 para Fiscal de
Tributos Estaduais. Principalmente
a prerrogativa de possuir “olho clínico”, para adivinhar os rabiscos dos
contribuintes transcritos nas notas
ficais e dos hieróglifos (garranchos)
dos contabilistas esparramados nos
livros fiscais.
Pois bem! Última etapa antes de
assumir a função pública; passar
pelo crivo do oftalmo. E tinha que
ser rápido. Mas quanta dificuldade
em encontrar um profissional disponível. Além de ter que pagar, a maioria na pindaíba por terem saído de
seus empregos, pior seria aguardar
a semana seguinte. O tempo urgia
para entrega da documentação no
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Departamento de Pessoal. Foi
quando pensei no Dr. J.J.Barreto, conhecido oftalmo de Florianópolis.
Comentei a respeito com alguns colegas mais próximos que certamente nos atenderia. Dirigi-me ao seu
consultório seguido por uma fila.
Um bom papo com o porteiro que
fazia o papel de recepcionista, e
adentramos na ante sala. Lá havia
mais 9 pessoas simples a espera
do chamado. De repente a porta se
abre e o Dr. acenando com a mão;
podem entrar. Quinze sentaram-se
nas cadeiras posicionadas em semicírculo. Proferiu rápidas palavras a
cada um e perguntou:
Quem apresenta algum tipo de
desconforto ou dor nos olhos? Claro que todos estavam alí por algum
motivo. Mas na hora agá todos ficaram mudos. De pé, com uma bisnaga não mão e com a outra segurando a cabeça do paciente, pedia:
arregala bem o olho e não pisca.
Tascava-lhe a pomada milagrosa.
Deixa aberto, agora fecha e abre, não
ponha a mão. E prosseguia até o último. Sentado, reiniciou uma conversa com seu timbre ensurdecedor.
O que fazes? Onde moras? O que
tens mesmo?
E cada um contava sua historinha.
Enquanto anotava tudo e dependendo do caso, posicionava-o ao lado
para depois examinar melhor. Outros queriam apenas recibo para
comprovar a ausência ao tabalho.
Como sempre, ainda mais na capital, um convite ao ócio, onde meia
dúzia de vadios prontos a contaminar servidores públicos honrados e
comprometidos emendando final de
semana.

Goiás

Sinaffepi promove curso sobre Declaração de Imposto de Renda

Pedro Hermínio Maria •
Gerente regional da Fazenda
No meu caso, pelo fato de conhecer-me, demorou um pouco mais.
Então, Pedro: qual o problema?
Algum atestado?
Respondi, não Doutor. Na realidade
até quero um exame com atestado,
porém não por faltar ao trabalho e sim
por que vou assumir a função de fiscal
na Secretaria da Fazenda. Vou precisar “enxergar” bem.
Poxa vida! Que bom! Parabéns!
Então quer dizer que vais pra Fazenda. Da Sucam (superintência de
campanhas de saúde pública) até
aqui, quanta evolução?
Claro Dr., claro. Foi quando lá do
lado oposto um senhor falou:
Ah é? Vais pra fazenda e fazer o
quê? Cuidar de gado? Ser capataz?
Antes mesmo que respondesse,
Dr. Barreto, direto como sempre,
não pestanejou, e deu-lhe na
espilha: seu... seu.. e segurou; que
capataz coisa nenhuma. Ele vai é
ser fiscal da Fazenda. Fiscaaaaal,
repetiu. Vai cobrar ICM, vai ser um
funcionário respeitado e bem remunerado. Gargalhadas geral.
E assim todos foram atendidos as-

A eleição do Sindicato
dos Auditores Fiscais do
RN, realizada no dia 27 de
março, reuniu a categoria
para eleger seus novos representantes. O “Fisco
Consciente” agradou e a
chapa 1 foi eleita para administrar o próximo biênio
2009/2011. ”Este é o reconhecimento do trabalho
de todos que compõe a
nossa chapa. Quero agradecer a todos que nos apoiaram e
nos incentivaram a vencer”, disse
Marleide após o resultado final da
eleição.
Dos 510 votos válidos, 351 foram
para Chapa 1.
O atual presidente, Eleazar Brito,

Distrito Federal

fez um balanço sobre as eleições:
“Tudo transcorreu com clareza e tranqüilidade. Desejo êxito à futura gestão e que eles saibam envolver toda
a categoria do Sindicato. A posse já
está marcada: dia 24 de abril (sextafeira), com a presença de toda sociedade e do Fisco.

Espírito Santo

Assembleia mobilliza Auditores
Tributários e da Carreira Técnica Fazendária

Eleições no Sindifiscal: Categoria legitima Chapa Renovação
com União

A Assembleia realizada em março, contou com a participação dos
deputados distritais, Paulo Tadeu
(PT) e Chico Leite (PT). Os deputados criticaram o Governo, pois este
tem alegado que a arrecadação fiscal diminuiu neste ano com a crise
econômica mundial. Segundo eles
a arrecadação está sendo contada
de forma maquiada.
A mobilização na Câmara
Legislativa vem reforçar a luta dos
servidores por melhores condições
de trabalho, além da espera no
cumprimento por parte do Governo
em levar a Casa o Programa de Incentivo à Arrecadação Tributária –
CIAT. Além disso, há um projeto de
lei que veda o aumento salarial aos
servidores do DF até 2011.
A luta continua com a união de
todos os servidores!

Ocorreu no dia 03 de abril a apuração das urnas da eleição do
Sindifiscal. Após a tranquila votação que durou dois dias, uma equipe formada por alguns diretores,
fez a apuração dos votos.
Foram 515 votantes em uma eleição de chapa única onde 474 votos legitimaram a Chapa Renovação com União, encabeçada por
Getúlio, 35 foram em branco e 6
nulos. Na votação do Conselho Fiscal, Fátima Gouvêa recebeu 439
votos, seguida de Orlando
Fernandes com 347 e Nourival
Ferreira, com 335. Para Delegado
Sindical, Jairo Mansur, região sul,
recebeu 237 votos, seguido por
Guilherme Pedrinha, metropolitana, com 226, Francisco Tadeu, nordeste, com 121 e Neunete de
Sales, noroeste, com 118.

Presidente se reúne com Paulo
Aguiar para tratar da incorporação do PPR
O presidente do Sindifisco-GO,
Rogério Cândido, esteve reunido, no
final do mês de março, com o superintendente de Administração Tributária da Sefaz, Paulo Aguiar, para
tratar do envio das Leis de Incorporação do PPR e da incorporação da
gratificação à Assembleia Legislativa. De acordo com o superintendente, a lei será enviada com todas as
reivindicações combinadas, entre
elas, a proposta de incorporação de
12% a partir de março e de 3% nos
demais meses até chegar ao valor de
72% do vencimento básico.
Os textos a serem encaminhados
para a Assembleia seguem, estritamente, as diretrizes que foram acordadas com a administração, não havendo nenhuma alteração em relação às reivindicações conquistadas
pela categoria. O governo estadual
apenas espera o melhor momento
para encaminhar o projeto para o
Parlamento Goiano, esperando a
sua aprovação. A reunião contou
com a participação do vice-presidente do sindicato, Élio Cabral, e do
presidente da Affego, Admar Otto.
Maranhão

Novo recorde de arrecadação
O Sintaf -MA e a Secretaria de Estado da Fazenda estão comemorando o recorde de arrecadação. As receitas do Estado fecharam o mês
com um total de R$ 238,4 milhões
arrecadados. Este resultado representa um crescimento de 12,7%%
com relação à receita de março do
ano passado. No acumulado do primeiro trimestre de 2009 em comparação com o primeiro trimestre de
2008 o crescimento é de 6,7%, variação superior à da inflação do período, de aproximadamente 5,5 %.
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Sindafep homenageia a mulher em encontro festivo pelo
Dia Internacional da Mulher

O pedido de parecer é em relação
ao Imposto Sindical. O pedido foi
realizado por sugestão dos colegas
que contribuem com outras entidades de classe ou conselhos profissionais de forma a esclarecer sobre
o alcance desta contribuição.
O encaminhamento foi feito em 20
de março e buscará esclarecer se é
possível deixar de pagar este imposto quando existe o vínculo e o devido pagamento a algum conselho profissional. Também busca esclarecer
se caso o pagamento venha a ser
feito a alguma entidade sindical, o
desconto efetuado pelo órgão pagador configuraria bi-tributação.
O Imposto Sindical que é descontado no mês de março dos trabalhadores é referente a um dia de trabalho e 60% deste valor recolhido
é repassado ao sindicato do trabalhador, 20% vai para o Ministério
do Trabalho, 15% para a Federação
e 5% para Confederação.

O Sindafep, realizou
no dia 06 de março, o
20º Encontro do Dia Internacional da Mulher.
Promovido anualmente, o jantar contou com
a presença de mais de
250 pessoas, bem
como autoridades que
compareceram para
prestigiar o eventoA
homenageada da noite,
foi a Assessora da Coordenação da Receita do Estado,
Sra. Cleonice Stefani Salvador.
Ao abrir a festa, o presidente do
Sindafep, Pedro Sanches falou sobre a emancipação política da mulher, fez referência à capacidade administrativa e seus diferenciais, aos
obstáculos ultrapassados e aos espaços conquistados. Sanches lembrou também de como era a presença das mulheres na década de 80
na Receita. Em seguida passou a

São Paulo
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Paraná

Sindifisco encaminha pedido de
parecer a Bordignon

palavra a um colega fiscal que
prestou homenagem às mulheres
recitando um poema de Vitor Hugo.
Foi então a vez da homenageada
da noite, a auditora fiscal Cleonice
Stefani Salvador tomar a palavra.
Em um discurso emocionado,
Cleonice referiu –se a uma geração privilegiada, com mais espaço
e oportunidade, lembrando sempre
aquelas que começaram a revolução e abriram caminho.

Sergipe

Aumenta para 600 o número de
vagas abertas para o concurso

Diretoria do Sindifisco esteve reunida com Secretário da Fazenda
para tratar algumas reivindicações

O despacho do governador José
Serra, publicado no Diário Oficial de
17 de março, autoriza a abertura do
concurso para preenchimento de
600 vagas de Agente Fiscal de Rendas no Estado de São Paulo. A publicação retifica despacho anterior,
de 2 de dezembro de 2008.
De acordo com a Secretaria da
Fazenda, com a autorização do governador começam os procedimentos internos para realização do concurso, como a designação de comissão responsável, contratação de
empresa idônea para elaboração
das provas e publicação do edital
no Diário Oficial do Estado.

No mês passado, a diretoria do
Sindifisco-SE, representada pelo
Presidente em Exercício, Alberto
Garcez e os diretores Alberto Araújo e Antonio Sampaio, reuniu-se com
o Secretário da Fazenda, João
Andrade, dando continuidade ao processo de entendimento que tem por
objetivo a solução de uma série de
impasses surgidos ainda em 2008.
Na pauta da reunião, o encaminhamento formal da reivindicação
da categoria aprovada durante o 5º
Congresso do Sindifisco, ocorrido
no início de março, relativamente
à produtividade fiscal. Também foi
apresentado ao Secretário da Fa-

zenda um projeto que objetiva proteger a receita estadual.
Outro assunto tratado durante o
encontro foi o Posto Fiscal de Propriá,
que se encontra fechado para reforma do prédio, situação esta, que vem
causando grandes transtornos aos
Auditores de Tributos que ali prestam
seus serviços, em face do modo
como esta reforma está sendo executada, inclusive, causando prejuízos
para a receita do estado.
Segundo o Secretário da Fazenda, em breve será marcada nova
reunião, oportunidade em que o
mesmo se posicionará acerca dos
pleitos da categoria.

sumindo seus cargos. Enquanto isso
a comunicação pregando as suas.
Calejado na função, lá pelos idos
de 1992 iniciava-se a sistemática
da substituição tributária. O Colega
Ricardo Laux, encarregado do setor,
resolveu ampliar o grupo convidando eu e colega Orlando Jáco Silva, o
furioso, a participar de operações no
Rio Grande do Sul para atuar no setor de combustíveis. Dentre os motivos um foi o de residirmos em Tubarão-SC, mais próximos à base petrolífera de Canoas/RS. Convite feito, convite aceito e lá permanecemos por seis meses, alternando em
cada semana. Passaram em nossas
mãos empresas distribuidoras de
óleo diesel e lubrificantes, de óleo
reciclado, companhias Texaco,
Atlantic, Shell, Esso e faltava a mãe
Petrobrás. Uma dificuldade em
arrebanhar a documentação. Diferente das da iniciativa privada. Qualquer comparação à época nada do
que mera coincidências... Conversa
vai, conversa vem e após emitida a
itimação, ficou definido que o contador, um senhor de nome Mário, nos
comunicaria assim que a documentação estivesse reunida.
Retornamos a Tubarão e aguardamos o comunicado. Venceu o prazo
e nada. Perguntamos na recepção
se aguém havia recebido telefonema de Canoas. E um estagiário que
também atendia ao telefone, informava que não havia nenhum recado. Olhamos um para outro e concluímos: já passou do tempo, vamos
assim mesmo. Dirigimo-nos ao Rio
Grande amado, pela estrada do mar
que não tinha tantos radares. Lá chegando, o Jacó, com cara de brabo,
pasta entre as pernas acendendo
mais daqueles cigarros com filtro
branco, pasta retornando às mãos,
tragando numa cigarilha, passando
as mãos na rala cabeleira, foi logo
dizendo: bom dia!

Queremos falar com o Mário. Pensei; agora o furioso vai na jugular
do gaudério. Cá com meus botões:
em terra estranha bancar o macho,
logo ele que, embora sério, não demonstrava nenhuma tendência a
duelo. Para garantia, vou ficar na
retaguarde, em alerta, afinal éramos uma dupla conhecida por
“Cosme e Damião”.
Bom dia, Mário, disse com voz em
meio aos dentes.
Olá catarinas! Tudo Bem? Sejam
bem vindos, respondeu sorridente
o contador. Pois não é que... E mansamente abrindo uma vasta pasta...
eis que foi interrompido bruptamente pelo Jacó que não deu tempo e falou alto.
Tudo bem! Tudo bem, uma... Dobrou a língua quase engolindo cigarro e cigarrilha. E a documentação, prosseguiu? (fumaça direcionada aos olhos do assustado Mário, fazendo valer o lema “serrar de
cima”). Ficasse de ligar e nada.
Estamos esperando até agora.
Estupefato e avermelhado, responde Mário! Mas báh tchê! Te liguei sim
e por mais de duas vezes. Como não
te encontrei, deixei um recado. Te
digo mais. Podes confirmar quando
retornar, sou homem de palavra.
Que ninguém ousa enfrentar fiscal. Os que desafiaram até agora
se deram mal.
E como experiente que era, baixou a guarda.
Do outro lado, sombracelhas baixas, entreolhamos, pegamos os documentos e os relatórios, demos meia
volta e rumamos ao hotel. E por que
ninguém é de ferro aproveitamos a
noite para assistir ao amistoso entre
corintians e inter, no Beira Rio.
Pedro! Mastigando amendoim
torradinho Orlando entre o chute do
ataque alvinegro e o vôo do queroquero que azucrinava o goleiro
colorado que resultou num empate

em um gol. Não estou acreditando
naquele gringo, sorvendo um gole
de chop, disparou. Acho que nos
enrolou, mas tudo bem. Deixa pra
lá! Já temos o que queríamos.
Olha, retruquei! Agora dono da
situação. Vamos chegar lá e, se for
mentira tacamo-lhe até o bucho,
nem que seja uma multa acessória
para esse cabra deixar de ser bobo.
Chegando à repartição fomos conferir o tal recado.
Bom dia pessoal! Tudo bem? Por
acaso vocês receberam algum telefonema de alguém da Petrobrás?
Petrobrás! Não, não, mas tem um
senhor que deixou um recado e já
faz um tempão. Ah, sim. Está aqui.
Pega Pedro.
Li, reli e não me contive. Afinado,
passei ao Orlando e o cabra atirouse sobre uma cadeira, roxo.
Ai meu Deus! Que foi seu Orlando,
gritou o estagiário assustado. Enquanto ele no kakaka eu imaginando o que passava por sua cabeça,
não aguentei.
Estás pensando o mesmo que eu?
Ele na gargalhada (com os mesmos decibéis das conhecidas do
colega Luiz Alberto Martins) acenava afirmativamente com o polegar.
Olhando o bilhete, olhos lacrimejando, soletrei:
“Mário Pedro Brás ligou às 14
horas do dia 10 de setembro.”
O gajo do estagiário havia confundido Mário da Petrobrás com Mário
Pedro Brás. Resumindo: o verdadeiro Mário, da Petrobrás, havia ligado sim. Exatos 15 dias antes e dentro do prazo estipulado por nós.
Suspensa então a idéia da multa
assessória por embaraço aos trabalhos fiscais. Sobrando então a de
auditoria.
Pobre estagiário. Sofreu um bocado em nossas mãos.
Hoje um grande homem, formado,
casado e pai de família.
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Histórias do Fisco

Livro sobre a História do Fisco no Estado
ganha novos capítulos
Resgatar a história do Fisco Catarinense, desde a
criação da Secretaria da Fazenda em 1837 (Lei nº 56)
- denominada na época Provedoria da Província de
Santa Catarina - que subordinada ao Presidente da
Província, tinha como finalidade a administração, fiscalização, distribuição e contabilidade de todas as rendas públicas provinciais, é o principal desafio da atual diretoria do Sindifisco, que estabeleceu como meta
desta gestão a edição do livro que trará a narração
dos principais acontecimentos até os dias de hoje.
O trabalho já foi iniciado, numa parceria do Diretor de
Projetos Especiais, Cidemar Dutra, com Moacir Pereira,
jornalista que assumiu o desafio de contar esse resgate.

O material ainda está sendo recebido. Vindo de vários colegas, são relatos de experiências vividas, onde
se encontra desde histórias engraçadas a momentos
de suspense, como a história desta edição.
Em virtude de todo material recebido, um novo
espaço se abre. Também o lado social e o dom
artístico de verão merecer destaque . Assim pode r ão s e r r e lat ado s t r abalho s s o c iais de s e nvo lvidos de fo rma vo luntária, bem como artísticos que cada um desenvolveu ou está desenvolvendo at ualme nte .
Quem ainda tiver interesse de enviar, deve escrever
para: sindifisco@sindifisco.org.br

CASO DE POLÍCIA
Essa história ocorreu no início de 2008, numa fiscalização de ICMS-SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA em empresas paulistas.
A equipe era constituída por mim, Eduardo Lobo,
Fabiano Nau, e, Gerson Xikota, Auditores Fiscais de
Santa Catarina.
Estávamos a bordo de um veículo Chevrolet Blazer da
Secretaria da Fazenda. Toda branca, com os vidros totalmente pretos, e sem nenhum tipo de identificação
de órgão público. Um veículo muito parecido com aqueles antigos camburões da polícia militar. Estávamos no
município de Barueri, na grande São Paulo, região de
muitos condomínios residenciais fechados. Procurávamos uma distribuidora de lubrificantes que revendia
principalmente produtos derivados de petróleo para
estabelecimentos industriais. Tínhamos o endereço da
mesma em mãos, juntamente com um mapinha conseguido na internet, uma tal de Rua São Paulo. Fomos
para um lado do bairro e nos deparamos com um muro
alto de condomínio. Fomos para o outro lado e ao longo de todo o lado esquerdo da via, paredões e câmeras.
Perguntamos numa empresa a respeito daquela que
procurávamos, e ninguém conhecia.
Embicamos o carro na entrada de um condomínio
para perguntar ao segurança sobre a firma que procurávamos e ficamos sabendo que naquela região existiam duas ruas com este mesmo nome. Uma ficava
ali, dentro dos muros condominiais, mas era região
estritamente residencial. E outra a alguns quilômetros,
às margens do rio Tietê. Fizemos a volta na portaria
do condomínio e saímos em direção ao nosso objeti-
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vo. Fomos à direita e subimos uma ladeira. Eis que
aparece uma viatura de polícia no retrovisor do nosso
veículo. Rodamos mais um pouco e tivemos que parar
novamente para pedir informações. Desta vez na portaria de uma faculdade. O porteiro da instituição de
ensino nos deu as coordenadas para chegarmos à distribuidora. Então quando fizemos o balão e passamos
para o lado esquerdo da via, aparece a mesma viatura
de Polícia. Desta vez, se fez presente com a sirene
acionada. Encostaram atrás da Blazer ligaram luzes e
sons. Deram sinal para estacionarmos. Em seguida
saíram da viatura com duas armas em punho, cada um
dos policiais.
Paramos o automóvel e ficamos estáticos, tomados
pela surpresa. Os policiais disseram em bom som:
- Desliguem o carro e saiam com as mãos para cima.
Obedecemos. Saímos devagarzinho. Os guardas pediram que colocássemos as mãos em cima da Blazer.
Percebemos que somente eu e o Xikota, que estávamos na parte dianteira do veículo, é que saímos. O
Fabiano que havia sentado atrás ficou dentro do carro, pois as portas traseiras estavam com a trava central acionada. Nesse meio tempo os policiais foram
ficando exaltados e preocupados com aquela situação
de um dos elementos não obedecer às ordens.
- Mandem o elemento sair do veículo com as mão
para cima.
Eles estavam muito preocupados com este terceiro
ocupante, pois os vidros eram muito escuros e eles só
viam o vulto do sujeito. E continuavam com as armas
apontadas. O Fabiano, estarrecido com aquela situa-

ção, tratou de levantar as mãos, na esperança de que
percebessem que não estava armado.
Eu tentei dizer para os homens da lei que éramos fiscais de Santa Catarina e estávamos procurando uma
empresa. Mas não deram ouvidos. Não era para menos,
convencer os policiais de que éramos de uma missão
catarinense, quando tinham visto dois elementos, um de
origem oriental e outro meio moreno, ou na linguagem
policial, pardo. Era para gerar desconfiança, mesmo.
E continuavam preocupados com o terceiro elemento. O Xikota perguntou se poderia abrir a porta traseira para o Fabiano sair. Eles consentiram. O Fabiano
estava dentro do veículo estático, mumificado, com
as mãos para cima. Com a abertura da porta ele se
refez do susto e foi saindo de mansinho.
Continuamos todos com as mãos para cima e insistindo em informar a nossa profissão. Eles ainda desconfiados, pediram para apresentarmos a carteira funcional.
Mas com as mãos para o céu não dava para procurálas. Liberaram para um abaixar os braços e encontrar
as funcionais.
Mostramos, e eles olharam com ar desconfiado. Devem ter pensado, mas o que fiscais de Santa Catarina
estariam fazendo por aqui, ainda mais a bordo de uma

“barca” sem identificação?
Daí, o Xikota que era o coordenador da expedição, e
que tinha a fachada mais confiável, afinal de contas
um oriental catarino-paulistano, explicou para os exigentes praças que estávamos ali procurando uma empresa, por conta da substituição tributária do ICMS, que
é quando uma empresa de um estado recolhe ICMS
para outro estado, onde ocorria o consumo final, etc.,
etc. e etc.
Enfim, os milicos se convenceram da veracidade da
história e concluíram dizendo que era para tomarmos
cuidado naquela região, pois tinha a fama de “boca
brava”, e se precisássemos de ajuda poderíamos contar com o apoio do D.P.
Ufa, estávamos liberados, e daí uns 10 minutos chegaríamos à inesquecível empresa.
Resultado da visita, lavratura de duas notificações
de aproximadamente Hum milhão e meio de reais, ainda em fase de discussão administrativa, e um relatório
de trabalho em SP, onde solicitamos ao pessoal da
administração de veículos da SEF que coloque a devida identificação nos carros para evitar futuros inconvenientes e a necessidade de ministrar aulas de tributação para policiais militares.
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Entrevista

As metas do novo Diretor Geral da Fazenda
Foto: Sefaz

Pedro Mendes, é natural de
Gravatal (SC); 42 anos, casado, pai
de dois filhos. João Pedro, 12 anos,
fruto do primeiro casamento e Maria, de 1 ano e oito meses, do casamento atual, com Adriani Cardoso.
Possui também como filho o enteado Pedro de 8 anos.
Formado em Administração pela
UFSC (1.988) também fez 4 pós graduações. 3 em nível de especialização: Auditoria Governamental
(UFSC, 1.989); Direito Tributário
(UnC, 1.994); Gestão Fazendária
(UFSC, 2001) e uma em nível de
Mestrado (UFSC, 2005).
Foi professor titular na UnC – Universidade do Contestado de 1.991
a 1994 e hoje leciona esporadicamente em cursos de pós-graduação.

Além dos cargos desempenhados, descritos no corpo da entrevista, também foi Co-Fundador e
membro da primeira diretoria da
ASSEFESC – Associação dos Servidores da Fazenda (1.988); CoFundador e membro da primeira
diretoria da CREDISC- Cooperativa de Crédito dos Servidores Públicos (1.999) e foi Diretor do
SINDIFISCO (1.993-1994).
Tem como um orgulho muito
particular ter sido o pioneiro juntamente com o colega Wanderlei Peres de Lima de, lá pelos
idos de 1.996, efetivamente dar
realidade em Santa Catarina ao
projeto de Educação Fiscal, que
hoje é espelho para muitas Unidades da Federação.

Qual é a sensação de ser agraciado com o cargo de Diretor Geral da Fazenda?
Por esta posição estou respondendo pela segunda vez. Não há mais aquela surpresa e apreensão do como e
o por onde começar. Já conheço a estrutura, a forma de atuar, competências e perfil de cada membro da administração da SEF. E tenho uma sensação enorme de satisfação. Esta satisfação me produz humor, alegria e bem
estar, fazendo com que o ofício seja leve.
Quais os desafios dest e cargo? Quais as propostas para ele?
No início de dezembro quando fui sondado para voltar para a Direção Geral da SEF havia dito que meu ciclo em
posições de comando na SEF havia se completado, quando pedi exoneração deste mesmo cargo no início de
2.008. Manifestei minha vontade de continuar na posição de Conselheiro no CEC – Conselho Estadual de Contribuintes haja vista que estava aprendendo bastante com meus pares ao tempo em que também trocava conhecimentos decorrentes das práticas vivenciadas nas funções de Gerência e Direção que exerci. Ademais, minha
qualidade de vida havia melhorado significativamente porquanto no CEC, apesar de exigir grande habilidade
mental e dissociação do problema, há um regramento de horários, temas, usufruto de férias regulamentares que
são sempre respeitados etc. o que nos permite organizar melhor o cotidiano da vida.
Houve então mais alguns contatos de colaboradores do Governo e agentes políticos para convencimento do
contrário e alguns dias antes de assumir o cargo de Secretário, o Dr. Gavazzoni pediu minha visita na Secretaria
de Administração oportunidade em que expôs a forma como pretendia trabalhar na Secretaria da Fazenda.
Já conhecia e admirava a performance do Dr. Gavazonni à frente da Secretaria da Administração. Ao me dizer
que na Fazenda pretendia dar o mesmo ritmo impresso na SEA e especialmente tinha a firme vontade de:
a) Criar as condições para honrar o compromisso remuneratório que foi assumido em 2.006 com o grupo Fisco
(no qual eu estava presente) e, por extensão, com todos os colaboradores da SEF;
b) Promover uma Up-grade na modernização da SEF, notadamente realizar/acelerar as ações de realização do
Profisco e do Pmae; e as outras complementares dando condições de mais e mais a Fazenda e seus servidores
se destacarem;
c) Ser objetivo, prático e resoluto em sua conduta;
d) Trabalhar em harmonia com os seguimentos organizados da sociedade, buscando ainda mais uma melhor
relação Fisco – Contribuinte e também com os representantes políticos e empresariais etc.;
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Dia do Fiscal Catarinense
Por iniciativa do Deputado Estadual Renato Hinnig, foi proposto e aprovado o PL
0310.1/2008, que institui o dia do Auditor Fiscal Tributário, no Estado de Santa
Catarina.
JUSTIFICATIVA
A instituição de uma data para homenagear o Auditor Fiscal Tributário demonstra a importância deste cargo. E se o auditor fiscal tributário é importante para o Estado, o é também e, por conseguinte, para
toda a sociedade, vez que a atuação do
Estado é consectário natural da existência do interesse público.
Se há intervenção do Estado em, praticamente, todas as atividades humanas,
existem necessidades públicas que denotam interesses básicos a serem satisfeitos
e que são objetivos a serem atendidos pelo
Poder Público. Importante dizer que estas
necessidades públicas revestem-se de tamanha importância que são asseguradas
no nosso Texto Constitucional. Logicamente
nenhuma necessidade pública poderá ser
atendida sem que o Estado desenvolva uma
atividade financeira, arrecadando recursos
e administrando-os para que se alcance um
objetivo maior.
Diante disto, logo percebemos que nada
disto se viabilizaria se não tivermos o aparato humano para cumprir este mister de
arrecadar recursos para o provimento das
necessidades. Sem essa participação, os
direitos sociais do cidadão, entre eles, a
saúde, a educação, a segurança, bem
como os programas sociais, não serão assegurados sem essa participação, a folha
de pagamento dos servidores não será
cumprida, as rodovias e ruas não serão
pavimentadas. Sem essa participação,
não se alcançará, ao menos, o mínimo
existencial, que deve ser garantido à coletividade.
Evidente que este aparato humano se
materializa na função dos auditores fiscais tributários. Sem que esses executem
a tarefa de controle e fiscalização da arrecadação dos tributos, o Estado não alcançará também suas finalidades precípuas.
A máquina pública se estagnará.

A arrecadação de nosso Estado evidencia a eficiência dos auditores, sua
qualificação profissional e, principalmente, seu comprometimento com o
trabalho.
Desta forma, a par das conquistas
de nossos auditores fiscais tributários,
a par de seus esforços para alcançar
suas prerrogativas, observamos a dedicação para que o nosso Estado alcance alto grau de desenvolvimento.
Enfim, podemos dizer aos auditores fiscais tributários que eles fazem parte
da história de nosso Estado e do seu
desenvolvimento, contribuindo para
que o nosso Estado seja um bom lugar

para se viver e trabalhar.
A escolha do dia 27 de setembro se
dá em razão de comemoração do dia
de São Matheus. Sendo este um apóstolo nascido na Galiléia que trabalhou
como coletor de impostos em
Capharnaum. Ele é o padroeiro dos contadores, oficiais alfandegários, fiscais
financeiros, conselheiros fiscais, operadores de bolsas de valores, economistas, e, principalmente dos auditores fiscais.
Cabe salientar, que esta solicitação
foi intermediada pelo Sindicato dos Fiscais da Fazenda do Estado de Santa
Catarina.
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