
1  Nº 67 – MARÇO 2015 | NOTÍCIAS DO SINDIFISCO

SINDICATO DOS FISCAIS DA FAZENDA DO ESTADO DE SANTA CATARINA  |  Nº 67 – MARÇO 2015

A PEC 186 propõe mais transparência e eficiência na arrecadação. Com um fisco autônomo, 
o Brasil ganhará mais em recursos, sem a necessidade de aumento de impostos.  (páginas 8 e 9)
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EDITORIAL Mais amigos
Boas-vindas aos novos filiados:

ALDO AUGUSTO FINOTTI
HERALDO GOMES DE REZENDE
HUMBERTO SANTANA DOS SANTOS
JOSÉ VALMOR DE GOMES DE lIZ
LAURO BARBOSA
MARILENE MADALENA FIGUEIREDO
NAIRA GLÓRIA CAMPOS MACHADO
SELMA NUNES ELIAS
TOSHIE OHTANI XIKOTA
VÂNIO DE OLIVEIRA MATOS

P R E S I D E N T E

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

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

Carlos Alberto Sirydakis
D I R E T O R  A D M I N I S T R A T I V O

Irineu Giombelli

Informativo do Sindicato dos Fiscais da Fazenda do Estado de Santa Catarina – SINDIFISCO  – Março/2015 
Rua Anita Garibaldi,  79 – 12º andar - CEP 88010-500 Florianópolis  -  SC sindif isco@sindif isco.org.br

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

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

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

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

Ingon Luiz Rodrigues

DIRETOR DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS

Inácio Erdtmann
D I R E TO R D E A S S U N TO S PA R L AM E N TA R E S

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

Rondinelli Borges de Macedo

SUPLENTES: 

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

DIRETORIA 2015

S I N D I C A T O

D A  D I R E Ç Ã O

Caros Colegas,

Estamos iniciando um 2015 que promete 
ser bastante difícil em termos econômicos e 
políticos. Várias são as manifestações da po-
pulação reprovando os atos de corrupção de-
nunciados e a alta dos preços.

Circula no imaginário da população uma 
sensação de impunidade aos assaltantes da 
república. Isto está fazendo reacender o senti-
mento mais puro de cidadania, há tempos 
adormecido.

Estamos sendo provocados pelas imagens 
que vemos e notícias que lemos a refletir sobre 
o nosso papel na sociedade: meros expecta-
dores ou agentes de mudança.

Eu prefiro fazer parte do segundo grupo. 
Dá mais trabalho, às vezes é chato, mas quan-
do alcançamos os resultados o sentimento de 
dever cumprido e de fazer parte do processo é 
estimulante!

Sejamos todos nós, Auditores Fiscais, 
agentes de mudanças na sociedade  em que 
estamos inseridos, e principalmente nas tare-
fas profissionais que diariamente desempe-
nhamos. Acreditem, cada um de nós tem uma 
capacidade infinita de fazer mudar a realidade 
das coisas ao seu redor.

Não nos contentemos com o básico, o tri-
vial. Exijam o respeito às leis e normas de con-
duta em todas as relações em que atuarem.

A mudança para melhor do ambiente em 
que vivemos começa primeiro com a nossa 
mudança interna, resgatando valores, princí-
pios e condutas que por vezes nos fizeram 
pensar que não valesse a pena “pensar ou agir 
desta ou daquela forma”.

Termino com uma mensagem, eu diria 
uma verdadeira aula de sabedoria, do Papa 
Francisco.

Um grande abraço,

FABIANO DADAM NAU
PRESIDENTE DO SINDIFISCO 

“O que fazer quando se enfrenta uma dificuldade? 
Primeiro: não desesperar nunca, ficar tranquilo. 

Depois, buscar a maneira de superá-la. E se não for  
possível superar, suportá-la. 

Nunca se deve assustar com as dificuldades. Nunca 
se deve entrar em pânico. Nós somos capazes de 

superá-las, todas. 

Precisamos apenas de tempo para compreender, 
inteligência para buscar o caminho e coragem para 

seguir em frente. Mas nunca entrar em pânico.” 
(Papa Francisco)

ATUALIZE SEU 
CADASTRO!

Para mantermos em dia a comunicação com 
nossos filiados, é preciso que os dados estejam 
sempre atualizados em nosso cadastro, princi-
palmente endereço para correspondência e tele-
fones celulares. 

Atualize seus dados periodicamente. 
Essa é a melhor maneira do Sindifisco sem-

pre manter contato com você!
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O conselho fiscal é o órgão fiscalizador dos 
atos da gestão administrativa e funciona 

de modo permanente. 
O Conselho eleito para o biênio 2014/2016    

assumiu no final do ano passado para mais 
uma gestão. A cerimônia aconteceu em            
novembro, durante Reunião de Diretoria e foi 
comandada pelo Presidente do Sindifisco        
Fabiano Dadam Nau, que fez uma breve            
explanação sobre as ações que vem sendo     
desempenhadas durante a atual gestão.

Os representantes do Conselho Fiscal estão 
em seu segundo mandato e na oportunidade 
relataram as avaliações feitas sobre os balance-
tes do  Sindifisco durante os últimos meses.

O conselho é representado por três         
membros titulares e três membros suplentes.

Conheça os integrantes da 
Chapa Continuidade:

 Titulares:
 Celso Pazinato
Olândio Hornburg
Paulo Sérgio Acquaviva Carrano

 Suplentes:
 Adolfo Pedro Veiga da Silva
Carlos Eduardo Abdom
Paulo Pereira de Deus

D I A  A  D I A

SINDIFISCO apresenta 
nova página na internet

 O site do SINDIFISCO foi totalmente 
reformulado e está cheio de novidades!

 A página conta com novo projeto 
gráfico, mais moderno e dinâmico e as infor-
mações estão mais organizadas, levando um 
entendimento mais claro da missão e do ne-
gócio da instituição.

 O objetivo foi tornar o site mais atra-
ente e fácil de navegar, além de contribuir para 
a atualização e produção de conteúdos cada 
vez mais relevantes e interessantes para nossos 
filiados.

 

Navegue à vontade e conheça as novida-
des que preparamos para você.

 
Participe para melhorá-lo ainda mais.
Envie sua opinião e/ou sugestão pelo 

email: sindifisco@sindifisco.org.br

Se encerraram em 13 de março as inscri-
ções para o II CONCURSO DE MONOGRA-

FIAS DO SINDIFISCO.
Os trabalhos estão sendo avaliados por 

uma banca formada por professores da Uni-
versidade Federal de Santa Catarina.

O concurso tem como principal objetivo 
incentivar a pesquisa nas áreas de Direito Tri-
butário, Direito Criminal Tributário, Assuntos 
Fiscais da Área de Tributação, Arrecadação e 
Fiscalização, Educação Fiscal e Sindicalismo 
Público, além de promover a capacitação e 
aperfeiçoamento dos Auditores Fiscais da Re-
ceita Estadual de Santa Catarina. 

O SINDIFISCO pretende, através do seu II 
Concurso de Monografias, contribuir para 
uma gestão eficiente da Administração Tribu-
tária e contribuir para a formação de uma 
consciência cidadã e tributária da população.

Os autores dos três melhores trabalhos 
receberão prêmios fixados em: 

- R$ 5.000,00 para o 1º lugar;
- R$ 3.000,00 para o 2º lugar; 
- R$ 2.000,00 para o 3º lugar.

Participe!!!

II Concurso de Monografias 
do SINDIFISCO

Posse do 
Conselho Fiscal

As inscrições foram até o dia 13 de março

  II Concurso de
Monografias R E G U L A M E N T O : 

w w w. s i n d i f i s c o . o r g . b r

Entrega dos Trabalhos  
até 13/03/2015

Sindifisco
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Santa Catarina é o Estado com maior transparência 
quando o assunto é julgamento administrativo de autua-
ções tributárias. O Tribunal Administrativo Tributário da 
Secretaria de Estado da Fazenda (TAT/SEF) ficou em pri-
meiro lugar na segunda aferição do Índice de Transparên-
cia do Contencioso Administrativo Tributário (iCAT), di-
vulgado pelo Núcleo de Estudos Fiscais da Fundação Ge-
túlio Vargas (NEF FGV/Direito).

O TAT, recebeu 72 pontos, a maior pontuação do Ín-
dice, seguido por São Paulo e Minas Gerais, empatados 
em 68 pontos. Na edição anterior, Santa Catarina recebeu 
52 pontos e ficou na segunda posição. A pontuação vai 
até 100.

“Avançamos 20 pontos desde a primeira edição, o 
que mostra a excelência do trabalho que vem sendo feito 
pela equipe do nosso Tribunal Administrativo Tributário”, 
afirma o secretário da Fazenda, Antonio Gavazzoni. Entre 
os critérios, Santa Catarina se destaca por ser um dos pou-

cos que divulgam o resultado de processos julgados em 
primeira e segunda instância.

De acordo com João Carlos Von Hohendorf, presi-
dente do TAT/SEF, o tribunal se adaptou aos critérios esta-
belecidos pelo iCAT, sempre buscando aperfeiçoar seu re-
lacionamento com os contribuintes. “Com a virtualização 
de todos os processos, garantimos não apenas mais 
transparência, mas também economia, agilidade, confia-
bilidade e acessibilidade”, destaca.

O objetivo do iCAT é dar mais transparência ao con-
tencioso administrativo tributário. Para seus idealizado-
res, o acesso às informações fiscais é crucial para o forta-
lecimento da segurança jurídica no país, além de um for-
te estímulo para o pagamento espontâneo e adequado 
dos tributos pelo contribuinte. Eles ainda defendem que 
“as informações referentes aos processos administrativos 
tributários não são de interesse somente das partes do 
processo, pois são informações que poderão orientar toda 

a sociedade a efetuar uma avaliação correta dos tributos 
que deve pagar, do custo e do retorno de cada operação a 
ser realizada”.

Entenda: Contencioso administrativo tributário – 
em caso de autuação fiscal, todo contribuinte tem o direi-
to de defender-se de forma administrativa junto à Fazen-
da antes de recorrer ao Judiciário. O julgamento dessas 
ações é feito pelo Tribunal Administrativo Tributário (TAT), 
que analisa os documentos e provas que tentam reverter 
a cobrança do tributo.

TAT – O Tribunal Administrativo Tributário é o órgão 
responsável por julgar os contenciosos administrativo- 
tributários que envolvem três tributos de competência 
estadual: Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Ser-
viços (ICMS), Imposto sobre Propriedade de Veículos Au-
tomotores (IPVA) e Imposto sobre Transmissão Causa 
Mortis e Doação de Quaisquer Bens e Direitos (ITCMD).

BID destaca desempenho da 
arrecadação em Santa Catarina

E S T A D U A L

Os estados mais eficientes na execução de projetos de 
modernização da gestão vinculados ao PROFISCO - 

Programa de Apoio à Gestão e Integração dos Fiscos no 
Brasil – entre eles Santa Catarina,  são os que apresenta-
ram melhores resultados em sua gestão fiscal.

A informação foi divulgada em 26/2, em Brasília, du-
rante encontro que reuniu Secretários de Fazenda dos es-
tados e do Distrito Federal, técnicos do BID e da Secretaria 
Executiva do Ministério da Fazenda para avaliar os avanços 
e desafios dos programas estaduais de modernização da 
gestão fiscal.  

Pela avaliação do BID, os melhores resultados foram 
percebidos em incremento de arrecadação, melhor contro-
le dos gastos públicos e no aumento de serviços oferecidos 
aos cidadãos.

Os projetos em Santa Catarina se iniciaram em 2010 e 
já estão em fase de conclusão, com mais de 60%, US$ 

30.000.000 financiados pelo BID já investidos nas áreas de 
arrecadação e administração tributária, controle de gastos 
e melhoria dos serviços.

Algumas das realizações para modernização da Ges-
tão Fiscal com recursos do BID em Santa Catarina foram os 
investimentos em viaturas e furgões para atividades de fis-
calização de mercadorias em trânsito, capacitação de ser-
vidores e reformas em instalações fazendárias.

Mas os investimentos mais significativos, pelo seu ca-
ráter estratégico, foram a ampliação e renovação do par-
que tecnológico da Secretaria da Fazenda, com investi-
mentos em equipamentos de ponta e sistemas ligados à 
administração tributária e aos controles de Gestão Finan-
ceira e do Gasto Público e a capacitação de servidores.

Os próximos projetos a serem concluídos envolvem 
investimentos em tecnologia, com ampliação da capaci-
dade de armazenamento de dados e desenvolvimento de 

sistemas de auditoria e inteligência fiscal, além de refor-
mas físicas em instalações da Secretaria da Fazenda, como 
a Escola Fazendária e a Diretoria de Administração Finan-
ceira.

FONTE: SEFAZ/SC

AVANÇOS NOS JULGAMENTOS TRIBUTÁRIOS EM SC
Estado é o primeiro no Índice de Transparência do Contencioso Administrativo Tributário (iCAT), 

elaborado pela Fundação Getúlio Vargas.

Bons resultados estão associados a investimentos em modernização da gestão

FONTE: Valor Econômico
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CURSO DE FORMAÇÃO POLÍTICA E SINDICAL

O SINDIFISCO, com o apoio da FENAFISCO, esta-
rá realizando no mês de abril, em Florianó-

polis, o Curso de Formação Política e Sindical, mi-
nistrado pelo diretor da Fenafisco Rogério Maca-
nhão. O principal objetivo do curso é auxiliar na 
formação de novas lideranças no Fisco de Santa 
Catarina, nivelar conceitos relacionados à ativida-
de política, ao processo legislativo e à atividade de 
representação sindical, em especial nos temas re-

lacionados à administração tri-
butária. 

Data do Curso: 
28 e 29 de maio de 2015 

Horário: 9h às 18h

Carga Horária: 16 horas

Local: Sede do SINDIFISCO: Rua Anita Garibaldi, 79 
- 12° andar  | Centro | Florianópolis

Conteúdo: 
- Formação Política (Aspectos Históricos, o Estado 
Moderno, Partidos Políticos, Sistema Eleitoral, Proces-
so Legislativo, Reforma Política);

-  Formação Sindical (Aspectos históricos, Sindicalis-
mo e Serviço Público, a FENAFISCO e seus órgãos,  Ad-
ministração Sindical,  participação da FENAFISCO em 
discussões sobre temas de Administração Tributária).

Informações e incrições: 
sindifisco@sindifisco.org.br  ou (48)3224-0650

Público alvo: filiados do Sindifisco

“Apenas quando somos instruídos 
pela realidade é que podemos 

mudá-la”.
Bertold Brecht (dramaturgo e 
poeta alemão – 1898-1956)

S I N D I C A T O

CURSO DE NEGOCIAÇÃO E GESTÃO DE CONFLITOS
O      SINDIFISCO incentiva e apoia a capacitação 

de seus filiados. Pensando nisso está promo-
vendo  o curso de Negociação e Gestão de Confli-
tos, ministrado pelo Professor Glauco Cavalcanti. 
O curso propõe um treinamento que tratá aos par-
ticipantes habilidades e ferramentas para lidar e 
gerenciar conflitos. O treinamento é uma forma 
inteligente de desenvolver uma competência es-
sencial para o sucesso de uma equipe. Os encon-
tros tem o propósito de transformar a forma de 
entender o processo de negociação e para isso uti-
liza abordagem de Harvard e as ferramentas de-
senvolvidas pelo Programa de Negociações Com-
plexas da FGV.

Data do Curso:  05 e 06 de maio de 2015
Horário: 9h às 17h
Carga Horária: 16 horas
Local: Sede do SINDIFISCO
Público alvo: filiados do Sindifisco

Conteúdo: 
- Negociação Competitiva x Cooperativa
- Principais Conceitos para uma Negociação Eficaz
- Negociação com base no Modelo de Harvard

- Perfil dos Negociadores de Sucesso
- Linguagem Corporal nas Negociações

Objetivos: 
- Desenvolver habilidade para estruturação de uma 
negociação eficaz;
- Identificar as características pessoais do negocia-
dor;
- Aprimorar os modelos mentais dos negociadores;
- Compreender os sinais corporais e suas influências 
no processo de negociação *;
- Fornecer ferramentas eficazes para o planejamen-
to da negociação.

Metodologia: 
Apresentação de palestras intercaladas por exercí-
cios onde os participantes podem vivenciar os con-
ceitos apresentados. Uma abordagem dinâmica 
que utiliza filmes, simulações, debates e ainda foto-
grafamos os participantes durante as atividades de 
negociação. Assim podemos tratar linguagem cor-
poral através da experiência prática dos alunos.

Informações e incrições: 
sindifisco@sindifisco.org.br  ou (48)3224-0650

Palestrante: Glauco Cavalcanti é Professor, pa-
lestrante e empresário. Doutorando pela Florida 
University e Mestre em Gestão Empresarial pela 
FGV, MBA em Marketing e bacharel em Administra-
ção pela PUC-RJ. Possui curso de especialização em 
Negociação pela Harvard Law School. Leciona     
Marketing e Negociação nos cursos de MBA da Fun-
dação Getúlio Vargas. Possui curso de especializa-
ção em negociação pela Harvard Law School. Eleito 
em 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014 como melhor 
professor de Negociação do FGV Management.
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Os últimos levantamentos da Secretaria da 
Fazenda indicam que mais de 270 cole-

gas podem alcançar os requisitos para apo-
sentadoria nos próximos 5 anos.

Pensando na qualidade de vida dos  seus 
filiados, o SINDIFISCO vai lançar o seu PPA – 
PROGRAMA DE PRAPARAÇÃO PARA APOSEN-
TADORIA.

O SINDIFISCO está desenvolvendo um     
Piloto, e o Programa deve se iniciar em          
abril.   Inscreva-se enviando e-mail para: 
sindifisco@sindifisco.org.br ou ligando para   
48 3224-0650.

A consultora contratada, Doutora Vera Re-
gina Roesler, é psicóloga   clínica   e  organiza-
cional, especialista  em   Orientação   de   Car-
reira   pela   UDESC, com experiência em pro-
jetos de preparação para aposentadoria.

Programa SINDIFISCO de Preparação 
para Aposentadoria

O PROGRAMA

PÚBLICO-ALVO:  
- Recém-aposentados ou colegas 

em fase de pré-aposentadoria.

METODOLOGIA:
- Palestra de sensibilização em gran-

de auditório.
- Seminários limitados 12 partici-

pantes cada. 

SEMINÁRIOS:  
- “Trajetória Socioprofissional e  

Aposentadoria”;
- “Resgate das trajetórias sociopro-

fissionais, projeto parental e contexto psicos-
social  em que os sujeitos desenvolveram   
sua carreira e demais relações (familiares,  
sociais,  financeiras  etc).

- TURMAS DE NO MÁXIMO12 PES-
SOAS

- DURAÇÃO DE 18 OU 24 HORAS.
- TURMA PILOTO (MARÇO): 24 HO-

RAS (TRÊS DIAS SEGUIDOS)

** Após avaliação do PILOTO, será defini-
do formato das demais turmas 

PORQUE SE PREPARAR PARA A 
APOSENTADORIA?

-  Desligamento das atividades laborais, na 
literatura:

* Evento processual e dinâmico, que de-
marca de forma significativa a vida dos sujeitos, 
podendo ser caracterizada pela sensação de li-
berdade e dever cumprido e, ao mesmo tempo,  
de morte social, inatividade e perda do sentido 
da vida.   

* É comum o sujeito experimentar senti-
mentos ambíguos, com expectativas e euforia, 
lado à lado com dúvidas e angústia diante do  
futuro incerto. 

OBJETIVOS
- Proporcionar condições objetivas aos par-

ticipantes do Seminário para compreender sua 
relação com o trabalho, a partir do resgate de   
sua historicidade (presente, passado e futuro): 
a trajetória socioprofissional, as fases da carrei-
ra e o momento atual (aposentadoria ou pre-
paração para aposentadoria);     

-  Analisar a influência do contexto sócio-
-histórico, do   grupo   familiar e da  cultura  nas  
trajetórias  socioprofissionais  –  as  escolhas;

- Promover a discussão acerca da relação  
entre atividades coletivas e construção de pro-
jetos individuais, bem como das perspectivas 
pós aposentadoria a partir  do  resgate de inte-
resses do passado e possibilidades  atuais.   

O objetivo deste curso é ajudar as pessoas a se organizarem da melhor forma para viver 
bem o período fora do campo formal de trabalho.

S I N D I C A T O
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AÇÕES SOCIAIS DO SINDIFISCO
Uma simples atitude que pode mudar a vida de muita gente.

O SINDIFISCO tem uma postura socialmen-
te responsável e incorpora às suas atividades 
atitudes que valorizam a sociedade e a comuni-
dade onde está inserida.

Entre as ações estão doações a entidades e 
apoio a projetos sociais.  O SINDIFISCO auxilia 
entidades carentes e também incentiva jovens 
em sua formação e crescimento profissional.

AJUDE VOCÊ TAMBÉM!

O imposto de renda, vilão na vida financei-
ra de muitas pessoas, pode ser encarado como 
oportunidade de ajudar, basta uma simples 
atitude. As empresas, e não somente elas, mas 
sim todos os contribuintes, pessoas físicas e ju-
rídicas podem doar parte do imposto de renda 
devido, no momento da declaração, para insti-
tuições de cunho social, assistencial ou cultural, 
e desta forma contribuir com o desenvolvimen-
to da comunidade local.

Informe-se com um profissional de 
contabilidade e conheça os procedi-
mentos!

PROJETO ESPERANÇA

 A assistência Social São Luiz através 
do Projeto Esperança atende mais de 
100 crianças de 06 a 15 anos, em situa-
ção de vulnerabilidade do bairro Agro-
nômica (Morro do Horácio, Morro de 25, 
Santa Vitória, Morro do Céu). Com o re-
curso de R$2.000,00 doado pelo Sindi-
fisco no final do ano passado, foi realiza-
da uma festa de confraternização para 
as crianças beneficiadas pelo projeto.

Hospital Governador 
Celso Ramos 

No final de 2014, o SINDIFISCO fez a 
doação de R$ 1.000,00 para aquisição de 
150 panetones, que foram entregues aos 
pacientes carentes em atendimento no 
Hospital.

O Sindifisco está patrocinando o serviço 
de assessoramento contábil do Projeto Inte-
grar, até o mês de outubro de 2015, data em 
que se encerra o mandato da atual diretoria.  

O projeto Integrar prepara jovens carentes 
para prestar vestibular em Florianópolis. Nas-
ceu em agosto de 2011 e foi fundado por 24 
professores de pré-vestibulares, a maioria 
vinda de outro projeto semelhante, iniciado 

na UDESC entre 2005 e 2009. 
O projeto já nasceu fortaleci-
do pelo conhecimento dos 
professores e pelo envolvi-
mento prévio com educação 
comunitária. Desde então 

outros educadores se uniram ao grupo com a 
mesma vontade de transformar a realidade 
social pela educação. 

Atualmente o projeto atende cerca de 
200 alunos.  Nos vestibulares de 2015, os re-
sultados foram excelentes: 46 aprovações. 32 
alunos passaram no vestibular da UFSC, 05 
no vestibular da UDESC e 09 passaram em 
outras faculdades. 



8 NOTÍCIAS DO SINDIFISCO  |   Nº 67 – MARÇO 2015
N A C I O N A L

CAMPANHA PELA PEC 186 
NA RETA FINAL

Quanto mais transparência e justiça na arrecadação, mais dinheiro o Brasil vai ter para investir 
em infraestrutura, saúde e educação.

No ano em que completa 7 anos de 
tramitação, a nova composição da 
Câmara de Deputados poderá con-
tribuir para a aprovação da PEC 

186, de autoria do deputado federal Décio Li-
ma (PT/SC).    A “PEC da Eficiência”, como es-
tá sendo chamada, confere autonomia à ad-
ministração tributária, instituindo regras 
aplicáveis às administrações tributárias fede-
ral, estadual e municipal. A expectativa é do 
presidente da Federação Nacional do Fisco 
Estadual e Distrital (FENAFISCO) Manoel Isi-
dro dos Santos Neto, entidade que está 
apoiando a campanha nacional pela aprova-
ção da proposta. A proposta já foi aprovada 
pela Comissão de Constituição e Justiça e pe-

la Comissão Especial da Câmara de Deputa-
dos e aguarda agora a votação no plenário da 
Câmara.

Para o dirigente, a cobrança por melhorias 
em setores como a educação e a saúde é recor-
rente em qualquer nível da sociedade. Há um 
reconhecimento histórico da deficiência atribu-
ída ao Estado nessas atividades, cujas melho-
rias dependem de maciços investimentos. “A 
autonomia da administração tributária e a in-
dependência funcional dos seus agentes são a 
melhor – senão a única – possibilidade de re-
dução da carga tributária sem diminuição da 
arrecadação, uma vez que permitirá um com-
bate mais efetivo à sonegação e resultará em 
extraordinário ganho de eficiência da fiscaliza-

ção tributária”, diz Manoel Isidro.
Em caso de aprovação da PEC, a Constitui-

ção Federal passa a prever a edição da Lei Orgâ-
nica Nacional das administrações tributárias da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios. Com isso, a estimativa da FENAFIS-
CO é que poderia haver um acréscimo de 18% 
na arrecadação de tributos do Brasil, o que sig-
nificaria R$ 321 bilhões a mais para os cofres 
públicos brasileiros, ou 6,64% do Produto In-
terno Bruto (PIB) do país.

O cenário pode ser comprovado com os es-
tados, cujas administrações tributárias já estão 
estruturadas em leis orgânicas. É o caso do Pa-
rá, onde os resultados financeiros pós implan-
tação da Lei Orgânica apresentaram um cresci-
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mento real da receita tributária de 21,7% em 
2012, em comparação com igual período ante-
rior, o segundo melhor resultado daquele ano 
entre os Estados. Já no Rio Grande do Sul, outro 
estado que, juntamente com o Paraná e Per-
nambuco, também tem leis orgânicas, a arreca-
dação apresentou um aumento real de 7,59% 
(ano), em comparação com o ano anterior.

No Rio Grande do Sul, por exemplo, os audi-
tores fiscais possuem maior autonomia, o que 
ainda não ocorre na quase totalidade das uni-
dades federadas, onde os servidores dependem 
de ordens superiores para efetivar ações fiscali-
zatórias.

Manoel Isidro comenta que, com a renova-
ção de aproximadamente 40% dos parlamen-
tares da Câmara – dos 513 deputados federais, 
198 iniciam seu primeiro mandato –, o diálogo 
em torno da proposta será priorizado, principal-
mente pela sensibilização dos representantes 
na questão dos benefícios que a PEC proporcio-
nará à sociedade por meio de uma arrecadação 
mais equilibrada.

“A PEC 186 aperfeiçoa substancialmente   
a administração tributária brasileira, 
tornando mais eficiente o exercício da 
fiscalização e, por consequência, mais 

efetivas as ações de combate à sonegação, 
que tanto prejuízo causa à sociedade 

brasileira”, aponta. 

Ainda segundo o presidente da FENAFISCO, 
a PEC 186/2007 será decisiva para permitir que 
a sociedade disponha de meios para acompa-
nhar onde estão sendo aplicados os recursos re-
colhidos pelo Estado.

“As principais demandas da população 
– mais educação, mais saúde, mais 

segurança e mais infraestrutura – estão 
ligadas diretamente à arrecadação de 

tributos. Sendo assim, aumentar a 
eficiência da administração tributária só 

traz benefícios para a sociedade como um 
todo”, afirma o dirigente.

CAMPANHA NACIONAL

Para tornar pública a relevância da PEC 
186/2007, uma campanha nas redes sociais 
busca demonstrar os benefícios proporcionados 
pelas mudanças constitucionais. As ações uni-
formizam o tema e proporcionam, em nível na-
cional, um debate maior sobre a proposta e, por 
consequência, a agilidade na aprovação da ma-
téria.

As primeiras ações são direcionadas para as 
redes sociais, onde a fanpage da campanha 
(www.facebook.com/186PECdaEficiencia), as-
sociada à tags como #pecdaeficiência e 
#PEC186, mobiliza internautas em torno da 

PEC. Em um levantamento preliminar, é possí-
vel apresentar um resultado que confirma o 
apoio da população em prol das propostas: são 
mais de 7 mil internautas conectados com a pá-
gina, o que é maximizado na avaliação de inte-
ração, que atualmente abrange aproximada-
mente 14 mil usuários, e de impactação, que 
ultrapassa a marca de 280 mil perfis.

A homepage da campanha publicitária da 
Pec  186 acaba de chegar à marca de 50 mil fãs, 
um número 25% superior à estimativa inicial. E 
o que é melhor: a campanha chegou a essa 
marca excepcional restando 1 mês para o seu 
fim.
Fonte: Fenafisco
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Secretário da Fazenda fez giro 
histórico pelas Regionais

Entre os diversos assuntos levantados pelos fazendários, estiveram novos veículos para 
fiscalização, postos fiscais e composição do quadro de servidores.

Nos meses de agosto e setembro, o 
secretário da Fazenda Antônio Ga-
vazzoni e o Secretário adjunto Almir 
Gorges - também Auditor Fiscal e ex 

presidente do Sindifisco,  fizeram visitas às re-
gionais do interior do estado e em Florianópo-
lis. 

O objetivo das visitas foi conversar com os 
servidores e conhecer as necessidades de cada 
região. O secretário aproveitou as reuniões para 
ouvir os servidores e motivá-los ao desafio de 
fechar o ano com as contas equilibradas. 

    Em que pese o impacto negativo da Copa 
sobre a arrecadação, temos condições de 

chegar perto ou até superar nossa supermeta 
de crescer 16%”, desafiou Gavazzoni.

Nos encontros, o Secretário destacou o papel 
protagonista da Fazenda nas grandes pautas do 
governo, mas lembrou:

 Não queremos estar acima de ninguém,     
e sim, ao lado”.

Segundo Gavazzoni, é preciso apostar no 
bom serviço público, discutir jornada de traba-
lho, repensar práticas ultrapassadas. 

    Tenho muito a agradecê-los pelo bom 
trabalho e dizer que ele está sendo 

reconhecido, não só por mim, mas pelo 
governador e pela sociedade”. Gavazzoni

O secretário levou aos servidores exemplos 
da atuação da Fazenda nas diversas áreas de Go-
verno, lembrando que as obras e serviços públi-
cos dependem da arrecadação para acontecer.
Também socializou com os fazendários alguns 
dos grandes projetos de Governo liderados pela 
SEF, como planos de gestão pública na saúde e

nas empresas da administração indireta. O se-
cretário destacou o papel protagonista da Fazen-
da, que vai além de fiscalização, arrecadação, 
controle interno e gerenciamento de dívidas. De 
outro lado, lembrou das crescentes demandas da 
sociedade, cada vez mais consciente e exigente.

O resultado do nosso trabalho e a supera-
ção dos resultados, permitem grandes investi-
mentos em favor da sociedade. Nossos progra-
mas, sistemas e metodologias de trabalho são 
modelo para as Fazendas de outros Estados. O 
Governo tem muito a agradecer pelo 
que vocês fazem”, disse Gavazzoni.

O Secretário Adjunto Almir Gorges destacou 
a atual união entre as categorias da SEF, que nem 
sempre foi uma realidade. 

     Hoje todos temos dignidade salarial, e isso 
certamente faz diferença no resultado do 

nosso trabalho. Justamente por isso 
precisamos ser eficientes, atender bem, ser 
conclusivos. A nossa função é muito nobre 

porque ela influencia na vida das pessoas, de 
fato”. Almir Gorges

    Com absoluta tranquilidade vejo 
que as categorias da Fazenda 

estão mais unidas e isso se reflete 
tanto no alcance das nossas metas 

quanto na percepção externa ao 
nosso trabalho”. Almir Gorges

Fonte: SEFAZ/SC - Fotos: ASCOM

E S T A D U A L
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O ambiente de trabalho tem influência direta na 
produtividade da equipe, e vocês aqui estão de parabéns. O 

que fazemos na SEF tem reflexos em todas as áreas e também 
nas decisões do legislativo. Encontramos um modelo eficiente 
e que hoje nos destaca em relação aos outros estados do Sul. 

Nosso relacionamento com o contribuinte também está muito 
maduro, mas é preciso melhorar sempre”.   Gavazzoni.

Não é sempre que temos a oportunidade de falar francamente 
com nosso Secretário da Fazenda, apontando nossas 
dificuldades, desafios e vitórias. Esta forma de agir 

compromete ainda mais toda a equipe com os objetivos 
traçados”.   Fabiano Dadam Nau

Sabemos que muitos servidores nem sempre têm 
oportunidade de acesso ao secretário, por isso estamos 
vindo conversar com os colegas, motivá-los, entender 

suas necessidades e estreitar os laços”.   Gavazzoni. 

E S T A D U A L
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Todos os anos, o Governo do Estado confere 
a Medalha do Mérito Funcional Alice Gui-

lhon Gonzaga Petrelli, criada em 27 de junho de 
1999, em reconhecimento às ações meritórias 
de servidores públicos que tenham ultrapassa-
do a atuação tradicional de seus deveres funcio-
nais. Todos os agraciados são escolhidos em vo-
tação pelos seus companheiros de trabalho. 

No dia 11 de dezembro, o Sindifisco prestou 
homenagem ao colega Cláudio Roberto Chiesa, 
auditor fiscal mais votado no ano de 2014, pelo 
seu empenho na busca pelo esforço e aperfei-
çoamento de seu trabalho. 

Chiesa cedeu gentilmente entrevista ao Sin-
difisco, onde fala um pouco do trabalho que   
realiza na SEF: 

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

Chiesa:  Trabalho desde 1982 na SEF e 
sempre atuei na área de arrecadação e controle 
de crédito tributário, exceto num breve período 
de 1995 e 1996 quando iniciei na carreira de 
Auditor Fiscal, antigo Fiscal de Tributos Estadu-
ais, e atuei na fiscalização de campo, lotado na 
GERFE de Chapecó. 

JS -  Esta homenagem que o SINDIFIS-
CO está lhe prestando é decorrente da in-
dicação e reconhecimento dos colegas 
Auditores Fiscais.  A que atribui o reco-
nhecimento dos colegas?

Chiesa: Primeiramente devo registrar que 
não me julgo merecedor de qualquer distinção, 
pois o que faço é cumprir com as minhas obri-
gações de funcionário público. Trabalho para re-

tribuir aquilo que recebo, tanto da parte finan-
ceira (salário), quanto da disponibilização do 
ambiente de trabalho (estrutura), assim como 
da oportunidade de conviver com colegas alta-
mente qualificados, que me proporciona crescer 
intelectual e espiritualmente. No desempenho 
de minhas atividades procuro atender as de-
mandas da mesma forma que gostaria de ser 
atendido, sem fazer qualquer distinção de ori-
gem. Entendo também que ninguém realiza 
nada sozinho, não tenho dificuldades em assu-
mir erros e mudar de rumo quando necessário e 
sempre tive sorte, pois fiz e faço parte de grupos 
de trabalho qualificados, especialmente nos úl-
timos anos no SAT. 

JS - Qual foi o maior desafio que o se-
nhor conseguiu realizar na sua carreira? 

Chiesa: Um deles com certeza foi ter in-
gressado na carreira fiscal de tributos estaduais 
no concurso de 1995. Na época eu era funcio-
nário da SEF/SC (Técnico de Controle Interno, 
atualmente Analista da Receita Estadual) e o 
concurso, como todos os demais, foi muito con-
corrido.  Aliás, este ano estamos completando 
20 anos de investidura no cargo. Tive, junta-
mente com as equipes que participei, muitos 
desafios, dentre eles posso citar a implementa-
ção do pagamento online de IPVA, de três ver-
sões do sistema de arrecadação,do ITCMD F@
CIL,dentre outros, mas com certeza o maior de-
les foi a implantação do Sistema de Administra-
ção Tributária - SAT, que foi a materialização de 
um sonho de um pequeno grupo de colegas. 
Migrar os sistemas legados para o novo am-
biente do SAT nos tirou várias noites de sono. 
Outro projeto que classifico como um grande 

Homenagem: 
Cláudio Roberto Chiesa 

Auditor Fiscal recebe Medalha de Mérito Funcional  Alice Guilhon Gonzaga Petrelli

H O M E N A G E M
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desafio e também de enorme importância para 
a Secretaria foi o módulo de Gestão de Repasse 
Financeiro – GRF, pouco conhecido da área fis-
cal, pois atende principalmente o Tesouro e a 
Contabilidade. O GRF é responsável pela distri-
buição financeira do produto da arrecadação 
aos seus diversos beneficiários. Esta atividade 
era executada pelo Banco do Estado (BESC) e foi 
absorvida pelo SAT durante o processo de incor-
poração do mesmo pelo Banco do Brasil. O pro-
cesso de distribuição é diário e abrange, além 
dos 295 municípios, mais 65 beneficiários da 
arrecadação estadual.

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

Chiesa: Com certeza a independência na 
gestão do sistema de administração tributária. 
Além do sistema em si, estamos mantendo 
uma equipe altamente qualificada, com aproxi-
madamente 70 (setenta) pessoas, que é com-
posta por técnicos que atendem a área de ne-
gócios e da tecnologia da informação. Nela te-
mos colegas da SEF, do CIASC e terceirizados, 
sendo que os terceirizados são diretamente 
contratados pela Secretaria, o que proporciona 
uma economia significativa de recursos. Manter 
uma equipe permanente é de fundamental im-
portância para a manutenção do SAT. Com o 
passar do tempo conquistamos o reconheci-
mento da alta administração da SEF, assim co-
mo a compreensão de que não é mais possível 
fazer gestão tributária sem sistemas informáti-
cos eficientes, e este fato deve ser considerado 
quando for elaborada a legislação, sem ne-
nhum prejuízo do objetivo que a administração 
pretenda alcançar.Entendo que cabe a nós da 
área tributária defender a continuidade deste 
modelo, que já provou ser altamente eficiente.O 
SAT é um sistema dinâmico, que exige dois ti-
pos de esforços permanentes, o de manutenção 
corretiva e manutenção evolutiva, sendo funda-
mental a existência de uma equipe com dedica-
ção exclusiva. Outros dois pontos que julgo im-
portantes neste processo foram: 1) a permissão 
do acesso na carreira de auditor fiscal de pesso-
as que possuam qualquer curso de nível supe-
rior, antes limitado a direito, contabilidade, ad-

ministração e economia e; 2) o direcionamento 
de partes das vagas de auditor fiscal para espe-
cialistas na área de TI. 

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

Chiesa: Sou plenamente realizado profis-
sionalmente, não me lembro de algum tipo de 
frustração, salvo, em algumas situações pontu-
ais, quando enfrentamos dificuldades no de-
senvolvimento de solução, principalmente em 
função de eventual dependência de terceiros. 
Na vida, como cidadão, fui um sonhador, acha-
va que com o passar do tempo tudo melhoraria, 
quer seja nas questões relacionadas ao profis-
sionalismo e seriedade na gestão pública, na 
melhoria dos serviços disponibilizados à popu-
lação e no nível moral e cultural dos agentes 
públicos e da população em geral. Infelizmente 
estamos vivendo um momento de grande ins-
tabilidade e frustrações, as instituições estão 
paralisadas, não reagem aos absurdos que es-
tão ocorrendo diariamente,ou se lançam em 
ações paliativas e provisórias que perde a eficá-
cia em um curto espaço de tempo. Por traz des-
ta inanição, além da incompetência poderia se 
dizer que estamos tratando de pessoas destitu-
ídas de espírito público, pois só pensam no pró-
prio umbigo. É básico que depois de construída 
uma estrada, uma escola, uma ponte, a estru-
tura exige manutenção permanente, sob pena 
de com o passar do tempo entre em colapso, 
mas não é este tipo de ação que tenho observa-
do nos últimos tempos. Credito boa parte dos 
atuais problemas passa pela formação moral 
dos nossos atuais mandatários, nos três níveis 
de poder. Outro agravante sem dúvida, além da 
decantada impunidade, é nosso atual sistema 
político, com este ajuntamento de partidos que 
tem como único objetivo a conquista de espaço 
na administração pública, nem sempre com 
objetivos nobres. Temos diariamente notícias de 
crimes cada dia mais violentos, de deficiência 
no atendimento básico na saúde, da falência do 
ensino público, da péssima qualidade da infra-
estrutura, por outro lado os nossos governantes 
estão mais preocupados com a próxima eleição, 
ou envolvidos, direta ou indiretamente, com es-
cândalos de corrupção, que chegou a níveis ini-

magináveis. No setor público a forma de resolu-
ção dos problemas é equivocada, não se pode 
corrigir o péssimo nível da educação criando 
cotas ou aplicando a ascensão automática, ou 
para resolver a pobreza simplesmente criar bol-
sa disto ou bolsa daquilo sem que ocorra algum 
tipo de contrapartida. Evidente que este mode-
lo não pode dar certo.Tenho afirmado que no 
Brasil o problema não é o peso da carga tributá-
ria, é o que recebemos de retorno em serviços 
públicos. Ou mudamos o modelo ou vamos 
brevemente nos transformar numa Venezuela 
ou Argentina e a mudança exige medidas de 
coragem e desprendimento daqueles que po-
dem fazê-la, mas não é esta a sinalização dos 
atuais governantes.

JS - O senhor está próximo de com-
pletar o seu tempo de serviço para apo-
sentadoria. Planeja se aposentar em 
breve?

Chiesa: A princípio no início do próximo 
ano completarei o tempo de serviço necessário 
para a aposentadoria, no entanto, neste mo-
mento, não tenho planos para me aposentar.

JS - O senhor vem trabalhando em 
um ritmo acelerado desde a implanta-
ção do SAT.  Quais são os seus planos para 
a aposentadoria?  Considera-se prepara-
do para ela?

Chiesa: Meu ritmo sempre foi este, mesmo 
antes de fazer parte do grupo do SAT e não o 
considero acelerado, na verdade ele depende 
do momento, temos situações em que somos 
mais exigidos, mas também passamos por fa-
ses mais tranquilas. Como falei na resposta an-
terior não tenho plano para aposentadoria, o 
que tenho certeza é de que não posso aposen-
tar sem que tenha uma atividade, mesmo que 
seja um hobby, não consigo me ver em casa, 
viajando esporadicamente, acho que não daria 
certo.
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Entenda o que é o Simples Nacional 
O Simples Nacional é um regime compartilhado de arrecadação, cobrança e fiscalização de 

tributos aplicável às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte

O  Simples Nacional é um regime tribu-
tário diferenciado previsto na Consti-
tuição Federal da República com a fi-
nalidade de atender às Microempre-

sas e as Empresas de Pequeno Porte. Empresas 
cuja atividade não é impedida e que faturam até 
R$3,6 milhões ao ano, poderão optar pelo regi-
me. No âmbito tributário o objetivo principal da 
lei nacional é diminuir carga tributária e obriga-
ções acessórias. A norma também prevê outros 
benefícios não fiscais com facilidade ao acesso a 
crédito e financiamento, vantagens em licita-
ções, entre outros.

Luiz Carlos de Lima Feitoza é auditor fiscal 
desde janeiro de 2002. Já participou da direto-
ria do Sindifisco e atualmente trabalha como 
Coordenador do Grupo Setorial do Simples Na-
cional. 

Para esta edição, cedeu entrevista ao Jornal 
do Sindisco, onde fala sobre o Simples e o seu 
ponto de vista sobre o que deve ser melhorado 
neste sistema:

JS -  O Sistema de Tributação pelo 
Simples Nacional é bom para o país? 
Por quê?

Feitoza - Creio que sim. Qualquer sistema 
tributário que vise onerar menos as empresas é 

positivo do ponto de vista econômico. Logica-
mente, quando há menos carga tributária os re-
cursos tendem a ser reinvestidos, isto pode ge-
rar mais empregos, consequentemente, mais 
distribuição de renda que gerará mais tributos.

JS - O Sistema de Tributação pelo 
Simples Nacional está impactando nas 
receitas estaduais e distrital? Como e 
quanto?

Feitoza - Se partimos do pressuposto que 
todas as empresas não impedidas de optarem 
pelo regime simplificado de arrecadação, que 
faturam  até 3,6 milhões,  estavam no regime 
de débito e crédito e formalizavam cem por 
cento de suas operações, com certeza os esta-
dos estariam perdendo arrecadação. Na prática 
não se verifica isto, daí a importância de um 
maior controle sobre essas empresas para que, 
mesmo estando no Simples Nacional, a arreca-
dação se mantenha em equilíbrio. Estando elas 
em qualquer regime, sem controle pelo Fisco, 
irão pagar o que entenderem que devem pagar. 
É evidente que em algumas atividades, sobre-
tudo aquelas  cuja atividade impõe alíquotas de 
17 ou 25, se controladas trariam maior arreca-
dação no regime normal. Ocorre que existem 
outras atividades que a alíquota efetiva é menor 

do que aquelas aplicadas ao Simples Nacional, 
e essas empresas só estão ali por causa da tribu-
tação federal.  Em razão de tudo isto, os estados 
só sentirão algum impacto negativo se o Con-
gresso  e o Governo Federal continuar impondo 
políticas populistas como visto na aprovação da 
Lei Complementar nº 147/2014, que alterou a 
Lei Geral e provocou algumas mudanças subs-
tanciais em matéria tributária, notadamente, 
com medidas mais agressivas no regime de 
substituição tributária.

 JS - Os Fiscos Estaduais e Distrital 
estão perdendo competência com o 
Sistema de Tributação pelo Simples 
Nacional?

Feitoza - Com certeza já perderam e isto é 
muito sério. Como é no Congresso Nacional que 
se define a legislação para  microempresas e 
empresas de pequeno porte, o Governo Federal 
tem interferido nas questões tributárias que 
afetam diretamente estados e municípios. Me-
didas populistas têm interferido sobremaneira  
nas finanças estaduais. A Lei Complementar     
nº 147/2014 por exemplo,  definiu  uma  lista 
de produtos que podem fazer parte do regime 
de substituição tributária para o Simples Nacio-
nal. Isto afetará todas as empresas, inclusive as
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do regime normal de tributação. Essa medida 
unificará as mercadorias que poderão ser tribu-
tadas pela ST. Veja que a lei nacional afetou de 
forma indireta, as empresas no regime normal. 
Em nível de Estado, as Administrações Tributá-
rias conseguem conscientizar o legislador com 
menos esforço porque o ambiente em que ele 
atua é menor e assim, quase sempre, ele se 
sente parte responsável por suas atitudes. Já 
em nível nacional, o lobby fala mais alto, neste 
ponto os estados estão com dificuldade de tra-
tar a questão tributária de maneira técnica.

JS - Como melhorar o Sistema de 
Tributação pelo Simples Nacional?

Feitoza - A primeira medida urgente e ne-
cessária seria tornar igualitária a composição 
dos entes no Comitê Gestor do Simples Nacio-
nal. Atualmente a União conta com 4 (quatro) 
representantes com direito a voto, os estados 
com 2 (dois ) e município também com 2 
(dois). Isto gera um desequilíbrio, é o que te-
mos vistos nas diversas normas emitidas por 
esse comitê por meio de suas Resoluções. 
Existem outros problemas, alguns nem afetam 
diretamente as questões tributárias, mas sim 

procedimentos. Totalmente equivocadas, as 
normas que delegam competência para que os 
entes constituam o crédito tributário em um 
único lançamento, todos os tributos da cesta e 
ainda fiquem responsáveis pelo contencioso 
quando houver. Não precisa ser um especialista 
para notar que um setor que representa quase 
80% (oitenta por cento) do total de  empresas e 
que estas representam menos de 5% (cinco) do 
total de faturamento de ICMS, venham acom-
panhadas de mais seis tributos da União para 
serem observadas suas particularidades no lan-
çamento e na apreciação do lançamento. Os es-
tados receberam o pacote fechado desta forma.
Isto é uma falha brutal que nos deparamos na 
legislação nacional e estamos realizando todos 
os esforços para que essas questões voltem a 
ser discutidas e revisto o equívoco, que de tão 
absurdo, só trará prejuízo para os entes e para 
sociedade, pois as estruturas atuais, principal-
mente nos tribunais administrativos, terão que 
se readequar para atender a demanda de con-
tencioso tributário proveniente do Simples Na-
cional.

JS - Qual a sua opinião sobre o que 
deve ser feito?

Feitoza - Todas essas medidas vieram 
prontas da Receita Federal do Brasil. Conscien-
tes de que existem milhares de empresas que 
jamais seriam alcançadas pelo seu controle fis-
cal, criaram o Simples Nacional para que os es-
tados ficassem responsáveis e atuassem  nesse 
setor com maior eficiência. Equivocam-se 
quando entendem que controle fiscal é a cons-
tituição do crédito tributário. Com o avanço da 
tecnologia, lançamento de ofício passou a ser 
medida extrema de controle fiscal, precede a 
este vários outros controles mais eficazes, a 
exemplo do monitoramento e acompanha-
mento com auxílios da análise de dados em 
massa.  É nesse sentido que os estados estão 
convergindo e irão propor que se reabra a dis-
cussão para rever alguns pontos que estão im-
pactando de maneira negativa os controles fis-
cais dos entes federativos. Resgatar a compe-
tência originária é um dos principais objetos, 
cada qual lançando e apreciando o contencioso 
de tributo de sua competência.

N A C I O N A L

No dia 24 de novembro em Brasília, 
aconteceu o Workshop “Aspectos da Ação 
Fiscal”, promovido pela FENAFISCO. O 
evento é uma oportunidade para esclare-
cer temas ligados a Conjuntura Política, 
Federalismo, Substituição Tributária e 
Simples Nacional.

Participou do evento como palestran-
te, o Auditor Fiscal do Estado Luiz Carlos de 
Lima Feitoza, com o Painel Simples Nacio-
nal.

Também esteve presente o Deputado 
Catarinense Décio Lima, que palestrou na 
abertura do evento.

O Sindifisco/SC foi representado pelos 
Diretores Renato Lacerda e Robson Gotu-
zzo.

FISCO CATARINENSE EM EVENTO NACIONAL



16 NOTÍCIAS DO SINDIFISCO  |   Nº 67 – MARÇO 2015 C O N V Ê N I O S

 CONVÊNIOS E PARCERIAS
O SINDIFISCO promove parcerias com instituições 

prestadoras de serviço e possuí várias empresas 
conveniadas, que oferecem descontos e benefícios es-
peciais para os filiados e seus dependentes. 

Consulte o benefício oferecido através do site ou in-
forme-se através do telefone com as empresas parcei-
ras! 

2015 ICSM TOTAL 2014 ICMS TOTAL
FEVEREIRO 1.378,48 1.551,19 FEVEREIRO 1.319,66 1.485,45
JANEIRO 1.543,23 1.690,82 JANEIRO 1.409,22 1.565,95
DEZEMBRO/14 1.539,33 1.690,98 DEZEMBRO/13 1.404,38 1.530,24

Maio/2015

09 a 20 - I Seminário 
Internacional de 
Administração Tributária 
Brasil x Alemanha
28 e 29 - Curso de 
Formação Política e Sindical

Junho/2015

Evento LOAT

Agosto/2015

03 a 07 - VI PLENAFISCO 
Salvador / BA

Setembro/2015

22 - I Encontro do Fisco 
Catarinense

Março/2015

30 - Encerramento Inscrições 
6º Concurso de Monografias 
FENAFISCO

AGENDA  |  Para o ano de 2015, preparamos uma extensa agenda de eventos!AGENDA

Arrecadação de Santa Catarina

Clínica Odontológica 
Meia Praia - Itapema

47 3241-5400

Oscar Hotel
Florianópolis

48 3029-6700

Psicólogo Madson 
Ribeiro Queiroz / Itajaí

47 9992-1337

IBET – Santa Catarina
48 3033-3069

Academia CardioFit
Florianópolis

48 3028-1600

Clínica Odontológica 
Arthemisa / Florianópolis 

48 3334-5930

Clube Energia
Corretora de Seguros

48 3224-4884

Hotel Rota do Sol e 
Colônia de Férias dos Fiscais

Paraná
41 3221-5300

RIDERE Odontologia
Lages

49 3222-0092

UNISUL - Santa Catarina
0800 970 7000

Odonto Cristal
Florianópolis

48 3224-1157

Academia Meeting 
Fitness Center / Florianópolis

48 3365-7501

Cursos LFG – Pro Iuris
Florianópolis

48 3028-4283

Academia Brasileira de 
Direito Tributário
11 3149-6876

Uninter/Curso Sete
Florianópolis

48 3338-7777

Hotel Baia Norte Fpolis 
e Plaza Camboriú 

48 3229-3144 / 47 3263-7776

Sematec Cursos 
Profissionais / Florianópolis

48 3028-0525


