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SINDIFISCO REALIZA PESQUISA 
DE INTERESSES E SATISFAÇÃO

O Sindifisco concluiu a Pesquisa de Interesses e Satisfação dos Filiados.  
Os resultados foram apresentados na última reunião de diretoria. 
Avaliação foi positiva, com altos índices de satisfação.    

Agosto 2012 1.120,27 1.313,52 Agosto 2011 1.136,58 1.301,13

Setembro 2012 1.190,99 1.364,63 Setembro 2011 1.115,57 1.270,46

Outubro 2012 1.132,92 1.326,73 Outubro 2011 1.094,54 1.245,21

ARRECADAÇÃO SC
                                                (em R$ milhões)  

ICMS TOTAL TOTALICMS
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EXPEDIENTE

DIRETORIA:
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: 
José Zomer Sobrinho
Diretor de Assuntos Parlamentares:
Achilles César Barroso Silva
Diretor de Projetos Especiais: Cidemar José Dutra
Suplentes:
Rogério Macanhão, Robson Luiz Marcondes, 
Widomar Pereira Carpes, Carlos Alberto Sirydakis,
Luiz Carlos de Lima Feitoza, Waldemar da Costa,
Luiz Carlos Rihl de Azambuja e Rondinelli Borges 
de Macedo.

Conselho de Representantes:
1)Florianópolis: Adalberto Aluízio Eyng
2)Itajaí: Carlos Henrique Barros
3)Blumenau: Rondinelli Borges de Macedo
4)Rio do Sul: Jordão Luiz Moratelli
5)Joinville: Thiago Rocha Chaves
6)Porto União: José Nilson Castro
7)Joaçaba: Nélio Savoldi
8)Chapecó: Leandro Espartel Bohrer
9)Curitibanos: Felipe André Naderer
10)Lages: Jorge Henrique Bernardes
11)Tubarão: Fernando Caberlon Geisler
12)Criciúma: Elenor Allgaier
13)São Miguel: Lucas Pivatto
14)Mafra: Romeu Krambech
15)Araranguá: Isaura Maria Seibel
Diat: Marcilino J. B. Figueiredo
TAT:  Felipe Letsch
Aposentados: Ney Viana, Antonio Pradi, Alceu 
Carvalho de Almeida, Patricio Medeiros, Edmundo 
Bittencourt 
Suplente: Godofredo Dorz

O Jornal do SINDIFISCO é uma publicação do 
Sindicato dos Fiscais da Fazenda do Estado de 
Santa Catarina - SINDIFISCO

Rua Anita Garibaldi n°79 - 12º andar 
Ed Miguel Daux - Florianópolis/SC 
CEP:88010-500 Fone/Fax: (48) 3224-0650 
e-mail: sindifisco@sindifisco.org.br
www.sindifisco.org.br
PROJETO GRÁFICO, TEXTOS E EDIÇÃO: 
SINDIFISCO

Neste mês apresentamos os resultados da pesquisa realizada com os filia-
dos a respeito da sua satisfação com os serviços prestados pelo Sindifisco.

Fomos bem avaliados e isso nos dá o sentimento do dever cumprido, mas 
muito ainda há por ser feito. Algumas conquistas precisam ser consolida-
das e, ainda, há muitas outras por conquistar.

A isso é que nos propusemos, desde o 
primeiro mandato: uma gestão séria, 
responsável, de resultados e com o en-
volvimento de todos os filiados. Aliado 
a isso, a transparência na gestão.

Acabamos de passar por um processo 
político e percebemos que não conse-
guimos ficar alheios ao mesmo. Partici-
pamos, envolvendo-nos diretamente ou 
indiretamente das campanhas dos candi-
datos que mais nos identificamos.

Cada vez mais percebemos que temos 
que participar politicamente para sermos agentes da mudança e conse-
guirmos influenciar positivamente em nossos destinos pessoais e profis-
sionais. Não é possível evoluir se nos isolarmos como se estivéssemos 
numa ilha. Somente no envolvimento coletivo é que progredimos, avan-
çamos, ultrapassamos obstáculos antes ditos intransponíveis.

É este o chamamento que fazemos a você, filiado. Envolva-se nas 
atividades desenvolvidas pelo Sindifisco, venha conosco fazer a boa 
política, seja através do envolvimento sindical propriamente dito, em 
organizações sociais, entidades filantrópicas, observatórios sociais, ou 
mesmo atividades político-partidárias, e assim façamos com que o nosso 
crescimento pessoal, profissional e sindical possa caminhar no sentido 
da ampliação de nossa cidadania, trazendo benefícios a toda a categoria 
fiscal e a todos os catarinenses.

 

 Um grande abraço,

                                      __________________

                                     
  Fabiano Dadam Nau

                               

                Presidente

“ Se todos estão indo adiante juntos, então o sucesso encarrega-se de 
si mesmo.”
Henry Ford
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3Comissão da LOAT realiza dois 
dias de reunião em Brasília

A Comissão da FENAFISCO destinada a 
produção de uma proposta de Lei Orgâni-
ca Nacional da Administração Tributária 
(LOAT) reuniu-se, em Brasília, nos dias 
7 e 8 de agosto, com o intuito de debater 
alguns dispositivos da proposta que ain-
da estavam pendentes. Com o auxílio da 
advogada Dra Adriana Schier, consultora 
contratada pela Federação para análise 
desses pontos polêmicos, a Comissão con-
seguiu entrar em consenso e finalizou o 
texto.
Com mais de um ano de trabalho, a Co-
missão encaminhou mais uma vez, a pro-
posta para debate na reunião do Conselho 
Deliberativo da FENAFISCO, nos dias 26 
e 27 de setembro. Foram debatidas ques-
tões pontuais no aperfeiçoamento da re-
dação.  A apreciação e aprovação do texto 
final ficou para o próximo CD da FENA-
FISCO, que será realizado no mês de no-
vembro em Rio Branco-AC. 
Além desse trabalho de produção do texto 
do anteprojeto, o grupo dedica-se a outras 
tarefas ligadas ao tema, como a formula-
ção da próxima edição da revista Visão 
FENAFISCO, que tratará sobre a Lei Or-
gânica, e, ainda, a definição de estratégias 

de aprovação da PEC 186/07, projeto que 
insere dois parágrafos à Constituição Fe-
deral – um para determinar a Lei Orgâ-
nica da Administração Tributária e outro 
que garante autonomia à Administração 
Tributária. A matéria tramita na Câmara 
dos Deputados e atualmente encontra-se 
na Comissão de Constituição, Justiça e Ci-
dadania (CCJC).

PEC 186/07: Presidente da FENAFISCO 
acredita que momento é de intensificar a 
articulação com os parlamentares.
Dentro do escopo das estratégias para 
aprovação da PEC 186/07, definidos pela 
Comissão da LOAT, o trabalho de mo-
bilização junto aos deputados tem um 
papel de destaque. Para o presidente da 
FENAFISCO, Manoel Isidro, essa tarefa 
é fundamental e o momento é de intensi-
ficar a articulação com os parlamentares. 
Para isso, a Comissão da LOAT entregou a 
cada membro da Comissão uma lista com 
os contatos dos deputados de cada estado 
que integram a CCJC para que sejam rea-
lizados contatos com esses parlamentares, 
a fim de sensibilizá-los para a importância 
da aprovação da PEC 186/07.

FRENTES ESTRATÉGICAS EM FOCO
O SINDIFISCO tem trabalhado ativamente para consolidar as conquis-
tas da classe, atuando tanto aqui em Santa Catarina, como em Brasília, 
em parceria com a FENAFISCO.
Estamos cientes das dificuldades em função do teto remuneratório, 
e por isso estamos com dedicação concentrada nesta bandeira, que é 
nosso principal objetivo para 2012. Essa solução resolverá os problemas 
das nossas pensionistas, as aflições dos colegas que estão próximos da 
aposentadoria, e também de uma vez por todas acabará com a insegu-
rança de todos nós. 
Em Santa Catarina o SINDIFISCO está atuando em uma Comissão 
que trata desse assunto. Essa comissão é composta por representantes 
de servidores de várias categorias do poder Executivo do Estado e de 
outros poderes. Já houve diversas reuniões para tratar do teto único 
estadual com o Presidente da ALESC, Procurador-Geral de Justiça, 
Procurador-Geral do Estado, Secretário de Estado da Administração, 
Coordenador Executivo de Negociações e Relações do Estado de Santa 
Catarina - CONER, Comandante-Geral da PM, Comandante-Geral 
dos Bombeiros e, mais recentemente, com o Secretário de Estado da 
Fazenda e com o Vice-Governador do Estado. A agenda deste grupo é 
extensa. Neste ano o SINDIFISCO já participou de aproximadamente 
50 (cinquenta) reuniões sobre o assunto TETO ÚNICO. 
Já tivemos várias audiências com o Secretário da Fazenda. Na última, 

em 16/08, contamos com a presença e o apoio dos Deputados Estaduais 
Gilmar Knaesel e Renato Hinnig, tendo este último também nos acom-
panhado dia 30/08 na reunião que tivemos com o Vice-Governador.
Nossos esforços também estão concentrados em Brasília, para que, jun-
to com a FENAFISCO e os outros 29 Sindicatos filiados, consigamos 
avanços definitivos. É um trabalho árduo de esclarecimento e convenci-
mento dos parlamentares, que vem exigindo um permanente reveza-
mento, no Congresso Nacional, dos diretores de todos os 30 Sindicatos 
filiados à FENAFISCO.

ELEIÇÃO
CONSELHO FISCAL
O Conselho Fiscal do SINDIFISCO é 
o órgão fiscalizador dos atos da gestão 
administrativa e funciona de modo 
permanente.
No dia 09/10/2012 foi realizada eleição 
que elegeu o novo Conselho para o 
período de 12/11/2012 a 11/11/2014.
O novo Conselho é representado por:

Membros Titulares:
Celso Pazinato

Olândio Hornburg
Paulo Sérgio Acquaviva Carrano

Membros Suplentes:
Adolfo Pedro Veiga da Silva

Carlos Eduardo Abdom
Paulo Pereira de Deus
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Fisco Estadual e Distrital discute seu 
papel na erradicação da miséria

A Federação Nacional do Fisco Estadual e Distrital (FENAFISCO), em 
parceria com o Sindicato do Fisco de Alagoas (SINDIFISCO/AL), reuniu 
cerca de 600 pessoas entre os dias 13 a 17 de agosto, em Maceió/AL, na V 
Plenária Nacional do Fisco Estadual e Distrital (V PLENAFISCO) e no V 
Congresso Extraordinário do Fisco Estadual e Distrital (V CONAFISCO 
Extraordinário). O evento foi prestigiado por diversas autoridades. Com 
a temática central “O papel do Fisco na erradicação da miséria” o evento 
teve como objetivo a reflexão sobre as dificuldades que o povo brasileiro 
enfrenta e a busca de soluções viáveis, no âmbito da Administração Tribu-
tária, para a erradicação da miséria no país.
“Para combater a miséria serão necessários recursos em termos de políticas 
públicas e sociais. O caminho para alcançar esses recursos está diretamente 
ligado à Política Tributária, que abrange a Administração tributária e os in-
tegrantes dessa categoria. Uma Administração Tributária forte e autônoma 
que combata, cada vez mais, a sonegação de impostos é peça fundamental 
nesse processo. Acredito que podemos contribuir muito. A participação 
do Fisco no combate a miséria vai ao encontro não só ao atual projeto do 
Governo Federal, mas sim de um planejamento de Estado, constante e pe-
rene. É dar ao povo saúde, educação, emprego, renda, moradia, segurança 
pública, previdência e assistência social”, ponderou o Presidente da FENA-
FISCO, Manoel Isidro dos Santos Neto.

PAINÉIS
A V PLENAFISCO foi composta por 8 painéis que discutiram questões de 
relevância nacional:
Painel I: A Administração Tributária como instrumento para erradicação 
da miséria.
Painel II: Participação Política: “Bom para o Fisco, melhor para o Brasil”.
Painel III: A Nova Proposta da FENAFISCO para a Reforma Tributária.
Painel IV - Dívida Pública- Resgate da Dívida Social.
Painel V – Lei Orgânica da Administração Tributária.
Painel VI - A importância da participação dos servidores na gestão das 
agencias de previdência dos estados.
Painel VII - Fisco e sociedade juntos na busca da função social dos tribu-
tos.
Painel VIII - As novas ferramentas tecnológicas a serviço da Administra-
ção Tributária.

IV CONCURSO DE MONOGRAFIAS DA FENAFISCO
Ainda foram apresentados os nove primeiros trabalhos do IV Concurso de 
Monografias da FENAFISCO, dentre eles, os três vencedores:
1º Lugar: A substituição tributária no ICMS: Problemas e possíveis solu-
ções
Autor: Ângelo de Angelis – SINAFRESP/SP
2º Lugar: Avaliação da distribuição das cotas-partes do ICMS devidas aos 
municípios: cenários alternativos para os municípios cearenses
Autor: Paulo Sergio Teixeira Sales – SINTAF/CE
3º Lugar: Processos informais de alteração da constituição: análise do 
ICMS no comércio eletrônico sob a perspectiva da mutação constitucional
Autor: Aurélio Ferreira Pinheiro – SINTAF/CE

IV TORNEIO DESPORTIVO E IV NOITE DE TALENTOS

Já tradicionais no calendário de eventos da FENAFISCO, a Noite de Talen-
tos e o Torneio Desportivo chegaram à sua 4ª edição nesse ano. Durante a 
V PLENAFISCO também foram realizados estes dois eventos, que tiveram 
o objetivo de fomentar a integração entre os filiados dos trinta sindicatos 
que compõem a Federação e seus familiares, e de valorizar os talentos es-
portivos e culturais presentes no Fisco Estadual e Distrital.

RESULTADOS DA DELEGAÇÃO DE SANTA CATARINA: 
Futebol: Vice-campeã
Artilheiro (Felipe Flores) e melhor goleiro (Renato Lacerda)
Sinuca: Vice-campeã  
Celson Harri Freitag
Tênis em dupla:
1º lugar Eduardo Antonio Lobo (SC) e Luiz Péricles O. Moraes (MS)
2º lugar Rui José Hinning (SC) e Osmar de Araújo Gomes (PR)
3º lugar Robson Marcondes (SC) e José Lucas (AL)
Tênis de Mesa:
3º lugar  Achilles César Silva
Vôlei de areia: 
2º lugar      Fabiano Dadam Nau e Marco Aurélio Ramos
4º lugar   Rogério Macanhão e Leandro Bohrer 
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PRECATÓRIOS - DESÁGIO DE 75% 
NÃO É CALOTE ?

No mês de setembro de 2012 foi publica-
do o decreto 901/2012, criando a Câma-
ra de Conciliação de Precatórios, vin-
culada à Procuradoria Geral do Estado 
(PGE), que será responsável por fazer os 
acordos para quitação de precatórios.
Precatórios são ordens judiciais para 
pagamento de débitos da Fazenda Pú-
blica - federal, estadual ou municipal. 
Atualmente, o débito do Estado com 
precatórios é de aproximadamente R$ 
1,2 bilhão, relativos a 2,1 mil processos. 
O Estado de Santa Catarina está colo-
cando R$ 7,9 milhões à disposição dos 
detentores de precatórios que aceitem 
receber seu crédito com deságio entre 
50% a 75%.  A medida fundamenta-
-se na Emenda à Constituição Federal 
Nº 62/2009, que obriga os Estados a 
quitar todos os precatórios da admi-
nistração direta e indireta até 2024.
O grande problema é que este mutirão, 
e o altíssimo deságio proposto, em úl-
tima instância concretizam o que vem 
sendo chamado pela OAB de “calote 
dos precatórios”.  O assunto é tão polê-
mico, que a Comissão Interamericana 
de Direitos Humanos da Organização 
dos Estados Americanos (OEA) deve 

julgar o Brasil por desrespeito aos direi-
tos humanos ao não pagar precatórios 
devidos pelo Estado brasileiros a mi-
lhares de pessoas.    O Conselho Fede-
ral da Ordem dos Advogados do Brasil 
(OAB) deverá participar como amicus 
curiae no julgamento na OEA deste 
processo, iniciado em função da demo-
ra excessiva no pagamento de preca-
tórios pelo município de Santo André, 
da Região Metropolitana de São Paulo
Aqui em Santa Catarina, os precató-
rios que tiverem maior deságio terão 
prioridade no pagamento.  Um proces-
so que tenha originado um precatório 
de R$ 3.600,00, por exemplo: caso o 
autor aceite o deságio de 75%, estará 
abrindo mão de R$ 2.700,00, e o valor 
líquido de R$ 900,00 entrará no lote 
que disputará uma vaga entre os pri-
meiros pagamentos.  Se o valor dispo-
nibilizado pelo Estado for liquidado 
nos percentuais maiores, quem colocou 
deságio menor não será contemplado.
Entre os vários processos em que o 
Sindifisco representa seus filiados, há 
um processo (023.95.030497-9) cujos 
créditos foram inscritos no Precatório 
nº 500.10.001276-6, pendente de paga

              

mento. Refere-se 
a valores de juros e atualização 
monetária sobre valores pagos com 
atraso entre 04/1992 e 02/1994.   Os
valores individuais atualizados situam-
-se entre   R$ 3.400,00 e R$ 6.800,00. 
Cada filiado tem a autonomia para 
decidir pela adesão e  habilitação 
junto à PGE, nos termos do Edital 
01/2012 – Conciliação de Precató-
rios – se desejar abrir mão de uma 
parcela de deságio que pode ir de 
50% a 75% do valor do precatório. 
Porém, a recomendação dos advo-
gados que atendem ao SINDIFISCO 
é pela não adesão, posicionamento 
compartilhado pela própria OAB/SC.   
Para mais informações, recomanda-
-se a leitura do Edital nº 01/2012, 
expedido pela Câmara de Conci-
liação de Precatórios, que pode ser 
acessado no sítio da PGE, além da Lei 
nº 15.693/2011 e Decreto nº 901/2012.

SEMINÁRIO DE MOBILIZAÇÃO POLÍTICA

5

No mês de julho aconteceu o I Seminário sobre a Importância da 
Mobilização e Participação Política, promovido pelo SINDIFISCO, 
em parceria com FENAFISCO e AFFESC. Aproximadamente 200 
pessoas estiveram presentes no evento, participando ativamente do 
encontro, que reuniu auditores fiscais e outros convidados. A grande 
presença dos AFREs mostrou a coesão do grupo. O evento contou 
com a participação dos palestrantes Rogério Macanhão – Diretor 
para Assuntos Parlamentares e relações institucionais da FENAFIS-
CO, Gilmar Knaesel – Deputado Estadual de SC e também dos De-
putados Federais Décio Lima e João Dado. Foram debatidos assuntos 
de interesse dos filiados, como o andamento de projetos relevantes no 
Congresso Nacional e o acompanhamento que a FENAFISCO vem 
fazendo sobre sua tramitação e a importância da autonomia da admi-
nistração tributária para o Estado brasileiro, devido ao seu papel es-
tratégico.  Houve também importantes discussões e esclarecimentos 
sobre o andamento da questão do teto único nacional.

Após o Seminário houve a inauguração da nova Sede Social da AFFESC. 
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Pesquisa aponta o nível de interesse e satisfação dos filiados junto ao SINDIFISCO

O Sindifisco, como toda organização, sabe da importância de ouvir seus 
filiados e conhecer seus anseios e preocupações.  Uma entidade que repre-
senta e defende os interesses de seus filiados deve estar aberta a críticas e 
sugestões, sempre visando a melhoria contínua.
Visando a se aproximar cada vez mais dos filiados, o Sindicato realizou, 
durante os meses de junho a agosto, a Pesquisa de Interesses e de Satisfação 
dos filiados.
Como forma de incentivar a participação, foram realizados dois sorteios, 
presenteando 10 filiados com uma edição do livro “PROCESSO ADMIN-
ISTRATIVO TRIBUTÁRIO E LANÇAMENTO” escrito pelo filiado Di-
onísio Koch.
Foram agraciados os seguintes colegas:
*Alfredo Rovaris Júnior
*Caetano Buzzi
*Fernando Campos Lobo
*João Ciro Moreira Mussi 
*Rosimeire Celestino Rosa
*Antônio Pradi
*Carlos Michell Socachewsky
*Felipe Letsch
*Luiz Gonzaga da Silva
*Walmor Alfredo Kath

A iniciativa contou com duas formas de coleta de dados:  em formulários 
impressos, endereçados aos filiados que não usam Internet e email, e por 
meio de um formulário eletrônico, desenvolvido em área de acesso restrito 
do site do Sindicato.
Os resultados são de grande relevância, pois permitirão ao longo do tempo 
uma melhor análise de nossa imagem junto aos filiados e a identificação de 
pontos críticos na melhoria de nossos serviços. 

A pesquisa foi estruturada em 4 partes:
Parte 1 – ouvir a opinião dos filiados em relação às ações que devem ser 
priorizadas pela diretoria;
 Parte 2 – saber dos filiados as formas e canais de comunicação que o Sin-
difisco deve priorizar;
Parte 3 – Avaliação dos atuais canais de comunicação do Sindicato com 
seus filiados;
Parte 4 – Nível de satisfação dos filiados com o Sindifisco, de forma geral, 
e particularmente com os serviços prestados.

Conheça agora os principais resultados da pesquisa, com 
base na participação de 127 filiados que responderam o ques-
tionário:

O resultado nos fortalece e ajuda a manter os padrões de serviços e atendi-
mento oferecidos, mas isso não é motivo para acomodação e assentamento 
de nossos esforços.  Continuaremos em busca da excelência.

93%

80%

87%

86%

88%

87%

Imagem 
Institucional

Apoio 
Jurídico

Assuntos 
Sindicais

Canais de 
Comunicação

Gestão

Satisfação 
Geral 
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Pesquisa aponta o nível de interesse e satisfação dos filiados junto ao SINDIFISCO
Parte 1 – Temas de maior interesse :

9,8 - Proposta de Emenda à Constituição Federal para incluir o Fisco no teto remuneratório de Desembargadores.                               
9,7 - Proposta de Emenda à Constituição Estadual para incluir o Fisco no teto remuneratório de Desembargadores.                              
9,5 - Consolidação do Acordo de Resultados como forma de evolução remuneratória.           
9,2 – Benefício integral para aposentados e pensionistas; paridade com os ativos.               
8,6 - Dotação Orçamentária Própria, através de Emenda à Constituição Federal e implementação da Lei Orgânica da Administração Tributária 
– LOAT (aos moldes do Ministério Público – Duodécimo).        
8,5 – Valorização da categoria fiscal, por meio da educação fiscal da sociedade (aos moldes do judiciário).                                          
8,5  – Palestras e/ou cursos de aperfeiçoamento técnico profissional.                                                                                                                      
8,4  – Promoção e participação de discussões sobre a Reforma Tributária. 
8,0 - Concursos públicos mais frequentes e mais seletivos para ingresso de novos AFREs.      
7,9 – Formação sindical de seus filiados e formação de novas lideranças.                                          
7,7 - Promoção dos AFREs.    
7,5 – Ações sociais.  
7,3 - Fusão Sindical (Sindifisco e Sindiafre).                            
6,5 – Adicional de periculosidade.                                           
6,4 – Aposentadoria Especial – redução do tempo de serviço por desempenhar atividades de risco.     
6,4 – Nomeação dos 35 integrantes do cadastro de reserva do último concurso, realizado em 2010.                         
5,9 – Consolidação dos aumentos lineares igual para todas as carreiras do Poder Executivo como forma de evolução remuneratória.                                                                          

Parte 2 – Canais de Comunicação de Preferência 

9,2 -  Comunicados por e-mail.                                        
8,8 -  Balancetes e informações financeiras na página da internet, com senha.   
8,7 -  Extrato com resumo das ações judiciais (consulta no site com senha).      
8,5 -  Sindifisco News.                                                        
8,4 -  Reuniões com Representante da Região.                                                                   
8,3 -  Reuniões com a Diretoria.                                                                                                                 
8,3 -  Conselho de Representantes.                                                                              
7,9 -  Página na Internet (notícias abertas).                                                                 
7,8 -  Página na Internet (notícias com acesso exclusivo por senha).                               
7,4 -  Extrato com resumo das ações judiciais (anexo ao Jornal do Sindifisco).                      
6,9 -  Jornal do Sindifisco.                                                                                                                          
6,4 -  Coluna periódica em jornal.                                               
5,0 -  Cartas e Correspondências.                                                                  
4,8 -  Telefonemas.                                                                                                                            
4,7 -  SMS no telefone celular.                                                                                                        
4,6 -  Balancetes e Informações financeiras por carta.                                                       

Parte 3 – Avaliação dos ATUAIS canais de comunicação do Sindifsico:

8,9 - Sindifisco News (e-mail diário).                                           
8,5 - Página na Internet.                                                                     
8,2 - Comunicados por e-mail.                                                        
8,0 - Extrato com resumo das ações judiciais    
(anexo ao Jornal do Sindifisco).                                                                                          
7,9 - Reuniões com a Diretoria nas Regionais.                         
7,9 - Reuniões com o Representante da Região.                      
7,8 - Jornal do Sindifisco.                                                                   
7,8 - Reuniões do Conselho de Representantes.                      
6,0 - Cartas e Correspondências.                                                    

Parte 4 -  Avaliação dos serviços e do SINDIFISCO em geral:

Apoio Jurídico:                       Média 8,0
Assuntos sindicais:             Média 8,7
Canais de comunicação:   Média 8,6
Gestão:                               Média 8,8
Imagem institucional:      Média 9,3
                                

Gostaríamos de agradecer a todos que participaram da pesquisa, contribuindo para a construção de um Sindifisco ainda melhor! 

NÍVEL DE SATISFAÇÃO:   Média 8,7
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Gente que faz no CONFAZ
Gente que faz no CONFAZ é a nossa 
coluna que se destina a apresentar os 
colegas auditores fiscais e mostrar um 
pouco do trabalho feito por lá. Nesta 
Edição vamos mostrar o trabalho do  
colega Celso Pazinato. Celso trabalha 
na SEF há 28 anos e Integra o Grupo 
Setorial de Energia Elétrica – GESENE 
- desde 2005.  Atua no GT-13, (Energia 
Elétrica) desde 2005, e de lá pra cá fo-
ram muitas viagens a Brasília. Participa 
de nossa coluna, pois é um membro ati-
vo na Secretaria da Fazenda. Conheça 
mais sobre seu trabalho.

JS – Que tipo de atividades são desem-
penhadas neste fórum?
CELSO - Neste fórum são iniciadas 
discussões internas e externas, elabo-
rados textos de Convênio, Resoluções, 
Pedidos de informações dentre outros. 
A maioria dos assuntos relacionados 
ao setor tem suas discussões iniciadas 
no GT-13, passando na sequência para 
análise da COTEPE, terminando nas 
reuniões do CONFAZ.

JS - Qual o perfil dos Auditores Fiscais 
que atuam neste grupo?
CELSO - O grupo é formado por co-
ordenadores ou membros do grupo 
setorial de energia elétrica de cada es-
tado. Todos os estados mantêm grupos 
especialistas, a exemplo do que ocorre 
em SC. 

JS – Como são coordenados os traba-
lhos dentro do GT 13?
CELSO - Há uma escala prévia em que 
os representantes das UF se revezam na 
coordenadoria e relatoria das reuniões 
que são realizadas trimestralmente.
 
JS – Alguma decisão ou discussão neste 

grupo teve resultado positivo em Santa 
Catarina?
CELSO - Quase todas as decisões lá to-
madas afetam de alguma forma o esta-
do, seja através de convênios, resoluções 
ou mesmo entendimentos na interpre-
tação da legislação.

JS – Qual a importância que você vê da 
participação dos técnicos que efetiva-
mente atuam nas áreas de discussão em 
fóruns como este?
CELSO - A participação de represen-
tante do estado neste grupo de discus-
sões é importante não só pelo aspecto 
da discussão de matérias tributárias, 
mas, pela troca de informações e ex-
periências e até práticas de fiscalização 
utilizadas com sucesso nos diversos es-
tados.

JS – Além da participação frequente no 
GT, você já participou de algum traba-
lho ligado ao setor?
CELSO - Como representante de SC 
participei, em 2007, do subgrupo do 

Convênio 15/2007 que esteve na Câma-
ra Comercializadora de Energia Elétri-
ca – CCEE – que definiu o formato do 
relatório que deveria ser fornecido aos 
estados.

JS – Como os estados podem se bene-
ficiar destas discussões técnicas e trocas 
de experiências?
 CELSO – Houve um caso interessante 
que pode ilustrar bem a importância de 
fóruns desta natureza: 
 Havia uma polêmica sobre a inclusão 
na base de cálculo do ICMS do valor 
da demanda de energia contratada efe-
tivamente utilizada.   Liminares esta-
vam causando prejuízos aos cofres dos 
estados, por excluírem a tributação do 
ICMS em contratos desta natureza.  Os 
debates no GT já vinham de alguma 
forma se esvaziando, tamanho era o vo-
lume de liminares.  Apesar disso, todo o 
conhecimento acumulado nestes deba-
tes foi utilizado aqui em Santa Catarina: 
fizemos um trabalho efetivo que foi o 
embrião da mudança de entendimento 
até do STJ. Visitamos juízes, e até mes-
mo os desembargadores do TJ, esclare-
cendo tecnicamente sobre a questão da 
demanda de energia. Fomos até convi-
dados a participar, juntamente com um 
técnico da CELESC, de forma inédita, 
numa das sessões da Câmara de Direito 
Tributário reunidas. 
Dessa sessão resultou a edição da Sú-
mula 21, que passou a entender legal a 
inclusão na base de cálculo do ICMS 
o valor da demanda contratada efeti-
vamente utilizada. Na prática  mais de 
95% dos valores envolvidos.  Seus efei-
tos passaram a ser aplicados também 
quando  os processos chegaram ao STJ,  
trazendo então benefícios para todos os 
estados.
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CARLOS QUARESMA 
RECEBERÁ MEDALHA ALICE GUILHON 

DE 2012
   Destinada a homenagear servidores públi-
cos que se destacam pela dedicação e preste-
za na sua área de atuação, a medalha surgiu 
como uma maneira de o Governo do Estado 
reconhecer e valorizar servidores que ultra-
passam na atuação tradicional dos deveres 
funcionais.
Na quinta-feira, dia 20/09/2012, os servido-
res ativos da Secretaria da Fazenda escolhe-
ram o colega fazendário que será agraciado 
com a “Medalha do Mérito Funcional Alice 
Guilhon Gonzaga Petrelli” em  2012.
No ano passado, com muita justiça, o co-
lega Auditor Fiscal Omar Afif Alemsan foi 
o condecorado. Neste ano, mais uma vez, 
vários colegas auditores fiscais foram in-
dicados, dentre eles os seguinte filiados do 
SINDIFISCO: Airton Amaral,  Almir Gor-
ges,  Carlos Alberto Quaresma,  Francisco 
Ricieri Fontanella,  Luis Carlos Mello da Sil-
va,  Ricardo Paludo.
Este ano o agraciado foi o filiado do SINDI-
FISCO, Auditor Fiscal Carlos Alberto Qua-
resma, que recebeu diversas indicações para 
a condecoração, baseadas principalmente 
no seu desempenho e disponibilidade em 
desenvolver as atividades de auditoria fiscal, 
com ferramentas automatizadas de impor-
tação de dados. 
   Carlos Quaresma teve 30,6% dos votos, em 
um total de 506.
Parabéns aos nossos colegas! Profissionais 
com a dedicação de vocês é que engrande-
cem não só o Fisco de Santa Catarina, mas 
todo o funcionalismo.
A indicação de tão valorosos colegas e a elei-
ção de um representante da carreira dos Au-
ditores Fiscais reforçam o valor e a impor-
tância estratégica da carreira para o estado 
de Santa Catarina.

Em entrevista, Quaresma fala um pouco de 
seu trabalho junto à Secretaria da Fazenda:

JS - Há quanto tempo o você trabalha na 
SEF, e em quais setores já atuou?
Quaresma - Trabalho na SEF desde 1995, 
concurso de 1994. Comecei na 8.ª Gerên-
cia Regional de Chapecó, na USEFI de São 
Lourenço d’Oeste, lugar que tive muitas 

alegrias e boas lembranças. Depois fui para 
Xanxerê. Em abril/1997 a Administração 
precisava de gente e acabei vindo para Flo-
ripa. Vim especificamente para trabalhar no 
projeto Super-Rede (SINTEGRA) que fui 
coordenador, na Diretoria de Planejamento. 
Em seguida fui para a GEFIS para operacio-
nalizar o sintegra, foi aí que a coisa explo-
diu. Acompanhei o projeto desde a primeira 
reunião em Brasília, foi o embrião que deu 
bons frutos. Trabalhei um bom tempo como 
perito nomeado pela justiça junto ao IGP. 
Em maio/2004 voltei a trabalhar no campo 
na 1.ª GEREG, onde participei de diversos 
trabalhos em diferentes áreas.

JS - Como você recebeu a notícia da escolha, 
por seus colegas, como o servidor fazendá-
rio a ser agraciado com a medalha “Alice 
Guilhon”?
Quaresma - Fiquei reticente em participar, 
achava que seria impossível ser escolhido, 
pois tinha sido indicado em 2010 e 2011, e 
a SEF tem colegas muito competentes que 
merecem ser agraciados.
Fiquei sabendo que tinha sido escolhido na 
sexta-feira dia 21 de setembro no final da 
tarde com ligação do Gerente, foi aí que abri 
os e-mails (eu estava de férias). Foi surpre-
endente o número de votos, eu realmente 
não esperava.

JS - A que atribui o reconhecimento dos co-
legas para que recebesse esta premiação?
Quaresma - É uma pergunta muito difícil 
de responder. Sempre utilizo a Teoria de 
Sistemas para fazer alguns 
trabalhos, sempre me coloco 
no lugar do usuário. O campo 
de testes é sempre com quem 
sabe pouco ou nada do assun-
to. Talvez seja a tentativa de 
aproximar o máximo possível 
do usuário alguns conceitos, 
respeitando as limitações de 
cada um naquele assunto e 
perseverando sempre. Outra 
coisa importante é sempre 
responder aos questionamen-
tos sem entrar no mérito do 

binômio fácil ou difícil. E o mais importante 
é atender bem o usuário que tem problemas. 
Não adianta ter um sistema excelente se o 
atendimento é sofrível. Outra coisa impor-
tante é simplificar o caminho que se vai se-
guir.
É também muita sorte, tenho muita sorte. 

JS - O fato de a premiação decorrer de indi-
cação e reconhecimento por seus próprios 
colegas tem um sabor especial ?
Quaresma - Certamente, é sempre bom ter 
colegas que confiam no nosso trabalho, é 
uma catarse. É óbvio que ninguém conhe-
ce melhor do que as que tem contato dire-
to, e essas pessoas me tornam muito mais 
atento aos problemas, isso faz com que se 
tenha convergência de objetivos. Talvez o 
foco correto no assunto valorize muito mais 
a solução. Lembro-me de um caso, quando 
trabalhava em projetos de engenharia e ofe-
reci um sistema completo e sofisticado para 
uma empresa, a resposta do consulente foi 
que a nossa solução era muito complexa 
sendo que seus problemas eram pequenos 
diante da solução. Ofereci um pequeno su-
porte que resolvia o problema e fiquei com 
o projeto.
Mas sou premiado e reconhecido todos os 
dias, fico surpreso com os e-mails que re-
cebo no decorrer de um trabalho quando 
tenho como resposta: a dica deu certo; fun-
ciona;  consegui; já sei fazer...etc.
Outros e-mails são de uma generosidade 
que valem mais que qualquer premiação.
Sou muito grato.
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LADRÕES DE TEMPO:
OS VILÕES DA PRODUTIVIDADE NO TRABALHO

Redes sociais são as mais atacadas pelo 
senso comum, mas, segundo pesquisa 
o vilão da produtividade está na baia ao 
lado.
Se as redes sociais estão na sua lista ne-
gra de principais sabotadores da boa 
administração do tempo no trabalho, 
talvez seja hora de rever seus conceitos. 
Segundo pesquisa recente da consulto-
ria Track Via, o bate papo com os cole-
gas de trabalho é o que, realmente, em-
paca a sua rotina diária de tarefas.
De acordo com o levantamento, 14% 
dos profissionais americanos afirmam 
que as conversas paralelas que mantém 
com os colegas são o motivo para tanto 
atraso no trabalho.
Mas esse não é o único motivo. Os pro-
blemas técnicos com os computadores 
conquistaram a segunda posição no 
ranking da consultoria. E não é por me-
nos.
Esperar a sua máquina de trabalho ligar, 
a internet decidir andar e cruzar os de-
dos para que o software X grave todas as 
informações que você digitou, realmen-
te, são motivos sérios de perda de tempo 
no trabalho.
Seu chefe pode ser a terceira razão para 

que você perca tempo no trabalho. Pois 
é. De acordo com a pesquisa, as reuniões 
estão na terceira posição no ranking de 
principais vilões da produtividade.
Apesar de não figurar na primeira posi-
ção, as redes sociais (e o ato de navegar 
na web) não passaram ilesas ao ranking. 
Elas aparecem na quarta posição com 
9% dos votos. Não é pouco, diga-se de 
passagem.
Se você se identificou com qualquer 
uma dos motivos anteriores, a EXAME.
com selecionou um roteiro de reporta-
gens que podem ajudar você a colocar os 
ponteiros da sua rotina profissional em 
ordem. 
Confira:
1.Comece limando pela raiz os hábitos 
que tornam você improdutivo. Não fa-
zer um planejamento da sua rotina, não 
ter noção de prioridades são alguns dos 
fatores que podem empacar suas ativi-
dades diárias.
2.Identificar os fatores que interrompem 
o fluxo do trabalho também é essencial. 
Neutralizá-los, essencial.
3.Faça listas. Mas utilize das técnicas que 
iremos sugerir a seguir.
4.Mire as reuniões. Quanto mais objeti-

vo for o planejamento dela, melhor. 
5.Invista na tecnologia. Existem diver-
sos aplicativos no mercado direcionados 
apenas para tornar sua rotina mais orga-
nizada, como apps de gestão de tempo.

Vale a pena, realmente, 
fazer listas de tarefas no 
trabalho?
Brasileiros são os que mais listam o que 
precisam fazer diariamente no expe-
diente. Mas isso os torna mais produti-
vos?
O hábito de colocar a vida em listas pode 
até ser mais coerente com a cultura do 
lado norte do continente, mas, acredite 
se quiser, segundo pesquisa recente do 
LinkedIn, – site de negócios- os brasilei-
ros são os que mais administram o tem-
po no expediente em listas.
Segundo o levantamento divulgado pela 
rede social profissional, 73% dos profis-
sionais que atuam no país se valem deste 
método para tornar a rotina de trabalho 
mais organizada. Mas até que ponto fa-
zer listas de tarefas diárias pode tornar 
você, realmente, mais produtivo?
“É importante diferenciar a ferramenta 
do método. Não é porque faço uma lista 
de tarefa, que sou mais produtivo. A lista 
é uma ferramenta, como o lápis também 
é”, afirma Christian Barbosa, da consul-
toria de gestão de tempo Triad.
E ter um lápis, definitivamente, não faz 
de você um escritor. Da mesma forma 
que “fazer lista não é planejar”, diz o es-
pecialista. O problema, segundo ele, é 
que a maioria dos brasileiros utilizam 
mal o recurso.
Confira os erros mais comuns:
1. A lista foca apenas no dia seguinte
Principal deslize na hora de colocar a 
vida profissional em listas? Organizar 
apenas com foco no curto prazo. “As 
pessoas listam o que têm que fazer ape-



COMPORTAMENTO

D
O

E 
SA

N
G

U
E,

  
D

O
E 

 Ó
R

G
Ã

O
S.

 F
IS

C
O

 S
O

L
ID

Á
R

IO
.

11

nas no dia seguinte”, diz Barbosa. “Você 
só pensa hoje ou no amanhã. Com isso, 
não consegue se antecipar em nada”.
2. Como ser mais eficiente? 
Planeje, no mínimo, os próximos três 
dias de trabalho. Dividir suas tarefas 
num prazo de tempo mais longo permi-
te uma agenda mais flexível e sujeita aos 
imprevistos típicos do seu trabalho.
3. A lista é extensa demais
Com base no comportamento dos usu-
ários do aplicativo Neotriad, foi diag-
nosticado que os brasileiros exageram 
na dose de tarefas diárias. Presumi-se 
que “O brasileiro pensa que é super-ho-
mem e ‘acha’ que dá para fazer a tarefa 
enquanto o povo americano ‘faz’ o que 
dá”.  “Neste ponto, o brasileiro é incon-
sequente”.
4.Como ser mais eficiente? 
Não atole sua agenda de tarefas diárias. 
Ao contrário. Abra espaço para impre-
vistos. Se você trabalha oito horas por 
dia, por exemplo, comprometa apenas 
de quatro a cinco horas.

5. A lista é subestimada
Por outro lado, apesar de se valer de lis-
tas ao longo do expediente, muitos man-
tém também o hábito de abandoná-la 
conforme as horas se passam. “A lista é 
até feita, mas não é acompanhada”, diz o 
especialista. Então, por que fazer?
6. Como ser mais eficiente? 
Se você seguiu os outros itens (ou seja, 
planejou até três dias e liberou espaço 
para o imponderável) terá condições de 
sobra para, ao longo do dia, ampliar e re-
visar sua lista de afazeres.
7. A lista não muda ao longo do dia
E, neste ponto, caímos em outro erro 
sério de quem usa listas de um jeito, di-
gamos, pouco eficiente: mantê-la intacta 
durante todo expediente. Sem mudan-
ças – e não estamos falando de riscar as 
tarefas já feitas. “Os usuários americanos 
do Neotriad costumam mudar a lista ao 
longo do dia, reforçando as tarefas pla-
nejadas ou adicionando outras”, diz.
8. Como ser mais eficiente? 
Anote todas as tarefas que você precisa 

fazer ao longo do dia – mesmo as impre-
vistas.
9. A lista não é o único recurso
“Tem gente que usa post-it, envia e-mail 
para si próprio e ainda faz a lista. Ou 
seja, a lista é apenas parte dos afazeres”, 
afirma o especialista. O problema com 
esta prática? Além da desorganização tí-
pica, você nunca terá uma visão do todo.
10.Como ser mais eficiente? 
Se seu método preferido é fazer listas. 
Siga apenas este recurso e ponto. E em 
um único lugar. Nada de usar o Google 
Tarefas, a agenda convencional e ou-
tros aplicativos para anotar suas tarefas. 
“Para funcionar, tem que ter uma cen-
tral”.

Reprodução: Publicado na Edição de  
agosto/2012, Revista Exame, Editora 
Abril. (http://exame.abril.com.br/carrei-
ra/noticias/os-viloes-da-produtividade-
-no-trabalho).

CAPACITAÇÃO SOBRE POLÍTICA E SINDICALISMO

O SINDIFISCO promoveu, em parceria com a 
FENAFISCO o Curso de Formação Política e Sin-
dical. Foram duas turmas, em abril na cidade de 
Joinville com a participação de fiscais municipais e 
em Florianópolis no dia 23 de agosto.
Ministrado pelos Diretores da Fenafisco, Rogério 
Macanhão (Diretor de Assuntos Parlamentares e 
Relações Institucionais) e Liduíno Lopes de Brito 
(Diretor de Formação Sindical e Relações Inter-
-Sindicais), o curso teve duração de 17 horas e te-
mas relacionados ao Direito Constitucional e do 
Trabalho e seus desdobramentos na História do 
Brasil.
O objetivo principal do curso é nivelar conceitos 
relacionados à atividade política e ao processo 
legislativo, em especial nos temas relacionados à 
administração tributária e ao sindicalismo, bem 
como a formação de novas lideranças.
A realização do curso dá seguimento às ações esta-

belecidas no Planejamento Estratégico elaborado 
pela atual direção do Sindifisco. Uma das metas 
fixadas foi o desenvolvimento de um Plano de Ca-
pacitação, com objetivo de fotalecer a imagem do 
Fisco, perante a sociedade, contribuintes, contabi-
listas, imprensa e perante as autoridades do gover-
no do estado.
Ao final do curso, os participantes receberam cer-
tificados de participação.
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O SINDIFISCO DÁ BOAS VINDAS 
AOS NOVOS FILIADOS:

*CARLOS ALBERTO BARBOSA
*CLAIR SÉRGIO RODEGHERI
*CLÓVIS JOSÉ DE FARIAS
*ENOIR CARLOS DE ANDRADE
*IGÍDIO PEREIRA DE AGUIAR FILHO
*JACI JOSÉ BORTOLON
*JOÃO DA MATTA DE FREITAS N. NETTO
*JOÃO HENRIQUE PIVETTA
*LUIZ CARLOS SOUZA HEMKEMAIER
*MARIO CESAR ASSINK
*MIGUEL JOSÉ DE FARIAS
*PAULO AFONSO EVANGELISTA VIEIRA
*PAULO CESAR FERREIRA BICALHO
*PEDRO PAULO BRODBECK
*RICARDO FERNANDO KOCK
*RICARDO LONZETTI
*ZÉLIA MARIA BOSSE SCHNNEIDER

II ENCONTRO 
LUSO BRASILEIRO
O encontro foi realizado em Portugal, em junho  de 
2012, no Instituto Superior de Contabilidade e  Ad-
ministração (ISCAL) de Lisboa.  Teve como pontos 
altos o intercâmbio entre as Administrações Tribu-
tárias do Brasil e de Portugal e a troca de experiên-
cias entre integrantes do Fisco dos dois países.
Seguindo nosso Planejamento Estratégico, o SINDI-
FISCO incentivou a participação dos filiados, pelo 
desenvolvimento profissional e pela oportunidade 
de intercâmbio de experiências que um Congresso 
de nível internacional pode proporcionar.
O aproveitamento foi excelente, como podemos 
constatar pelos depoimentos dos colegas e pelas 
resenhas apresentadas na edição extraordinária do 
Jornal do Sindifisco, reforçando o profissionalismo 
do Sindicato e dos seus filiados.
A delegação Catarinense contou com as ilustres par-
ticipações do filiado e Deputado Estadual Renato 
Hinnig e do líder do governo na ALESC Deputa-
do Edison Andrino de Oliveira, que participou do 
evento representando a Assembleia Legislativa de 
Santa Catarina. 

NOVA COLABORADORA
Clarissa Rosa Costa é a nossa nova colabo-
radora.   Estudante de Administração de 
Empresas na Faculdade Assesc, está com-
pletando 3 meses no SINDIFISCO.
Desejamos a Clarissa boa sorte e uma longa 
permanência no SINDIFISCO!
A colaboradora Lore Marcussi, depois de 8 
anos no SINDIFISCO, precisou se mudar 
para Fortaleza, acompanhando seu marido 
em um projeto profissional. Porém, a expe-
riência da Lore já está sendo bem aproveita-
da pelo SINTAF/CE.
À Lore também desejamos boa sorte e su-
cesso na sua  carreira profissional. 


