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D A  D I R E Ç Ã O

Caros Colegas,

Foi uma grande satisfação termos participa-
do da VI Plena� sco e VI Cona� sco Extraordinário 
no mês de agosto na Bahia. 

A temática do evento era sobre a PEC 
186/2007: Autonomia para combater a sonega-
ção, a corrupção e o trabalho escravo.

O evento foi muito bem organizado pela        
FENAFISCO,  e a qualidade das palestras foi um 
detalhe à parte.

O SINDIFISCO/SC esteve presente com uma 
delegação bastante atuante. Participamos de vá-
rias modalidades esportivas nos jogos de inte-
gração, sagrando-nos campeões gerais. Recebe-
mos o título também do atleta destaque para 
Celson Harri Freitag. O � liado Daniel Bastos Gas-
parotto foi o grande campeão na modalidade 
cantor, na Noite de Talentos do Fisco brasileiro.

Outro � liado nosso, Luiz Carlos de Lima Fei-
toza, foi um dos palestrantes no primeiro painel, 
e fez muito sucesso entre os presentes.

Na abertura da VI PLENAFISCO estavam pre-
sentes o Presidente do IPREV/SC, Renato Hinnig, 
e dois Deputados Federais por Santa Catarina, 
Décio Nery de Lima (PT) e Mauro Mariani 
(PMDB).

Trazemos nesta revista um relatório de tudo o 
que aconteceu nos dias em que estivemos reuni-
dos, com resumo das palestras elaborado pelos 
próprios � liados do SINDIFISCO/SC. Queremos 
com esta atitude prestar contas do trabalho rea-
lizado e incentivar que mais colegas participem 
dos próximos eventos da FENAFISCO.

Está nascendo um grande movimento nacio-
nal pela aprovação da PEC186/2007, uma Pro-
posta de Emenda Constitucional que tem a real 
capacidade de mudar o Brasil e ajudar de forma 
profunda no combate à corrupção oriunda da so-
negação � scal.

Estejamos unidos e desejando que isto acon-
teça, pois desta forma estaremos exercendo ple-
namente a cidadania e proporcionando a possi-
bilidade da sociedade brasileira ser melhor con-
templada nas políticas públicas.

Um grande abraço.

FABIANO DADAM NAU
PRESIDENTE DO SINDIFISCO 

P L E N A F I S C O

Um grande abraço.

FABIANO DADAM NAU
PRESIDENTE DO SINDIFISCO 

“Não acredite em nada que venha fácil demais. 
Estamos em constante provação”.

(Daniela Lage)

“Não corrija o presente. Crie o futuro”.
(Kevin Daum)
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C A R T A  D A  O R G A N I Z A Ç Ã O

Companheiras e companheiros,

      Ao término da VI PLENAFISCO e            
VI CONAFISCO Extraordinário não podería-
mos deixar de exaltar a presença da delega-
ção do Sindicato dos Fiscais da Fazenda do 
Estado de Santa Catarina (Sindi� sco/SC), 
que muito contribuiu para fazer daquele, 
um evento inesquecível.

Em nome do Fisco Estadual e Distrital, 
agradecemos o apoio e a irrestrita colabora-
ção dos catarinenses, que de 03 a 07 de 
agosto abrilhantaram o nosso evento, na 
Praia do Forte (Bahia), engajados na cons-
trução de ações em defesa dos interesses da 
sociedade brasileira, da valorização da       
administração tributária e da justiça � scal, 
além da espetacular atuação durante as ati-
vidades de integração social.

Nos sentimos envaidecidos e honrados

com a participação dos � liados do SINDIFIS-
CO/SC, na VI PLENAFISCO e VI CONAFISCO 
Extraordinário, que trabalharam  para que a 
realização do encontro fosse re� exo de um 
� sco próspero, unido e proativo.

Ansiamos de alguma forma ter colabo-
rado para o crescimento pessoal e pro� ssio-
nal de cada um, por meio da difusão de co-
nhecimentos inerentes à nossa categoria. 

A todos o nosso profundo agradecimen-
to. Esperamos por vocês nas próximas ativi-
dades da Fena� sco.

Um fraterno abraço,

MANOEL ISIDRO
Presidente da FENAFISCO

PLENAFISCO
CONAFISCOCONAFISCO
EXTRAORDINÁRIO

Plenária Nacional do Fisco Estadual e Distrital

Congresso Extraordinário do Fisco Estadual e Distrital
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1º DIA
Abertura O� cial 
VI PLENAFISCO e

VI CONAFISCO Extraordinário

A cerimônia de abertura da VI PLENAFISCO 
e do VI CONAFISCO Extraordinário, reali-

zados no Hotel Iberostar, na Praia do Forte - 
Bahia, foi marcada por participantes ilustres. 

Cerca de 400 pessoas prestigiaram a soleni-
dade e ouviram as intervenções de uma mesa 
formada por autoridades do Fisco, do governo 
do Estado da Bahia e políticos convidados. Esti-
veram presentes o Presidente do IPREV/SC e 
Auditor Fiscal aposentado de Santa Catarina Re-
nato Luiz Hinnig, os Deputados Federais de 
Santa Catarina Décio Lima e Mauro Mariani e a 
Deputada Federal alemã, Margaret Horb, que 
também esteve presente como palestrante no    
I Seminário de Administração Tributária Brasil x 
Alemanha, dentre outros parlamentares e auto-
ridades de todo o país.

O presidente da Federação Nacional do Fis-
co Estadual e Distrital - FENAFISCO, Manoel Isi-
dro dos Santos Neto, inicialmente, agradeceu a 
parceria do Sindsefaz/BA na organização do 
evento e a presença de todos os congressistas. 
Isidro conclamou a categoria a se unir e a de-
fender a PEC 186/2007, tema do congresso, que 
estabelece a autonomia da administração tri-
butária, assim como medidas efetivas de com-

bate à sonegação, a corrupção e o trabalho es-
cravo.

O diretor do Sindsefaz/BA, Ubirajara Lima, 
além de salientar a representatividade e o � rme 
papel de luta do Sindicato, que congrega mais 
de 3 mil � liados, desejou a todos os presentes 
um bom aproveitamento  nos debates de todos 
os temas previstos na programação do evento.

As autoridades presentes na mesa exalta-
ram a importância do debate sobre a atuação 
do � sco, especialmente quanto à Proposta de 
Emenda Constitucional (PEC) 186/2007, tema 
principal do evento.

Após a cerimônia de abertura os presentes 
participaram de uma grande confraternização, 
preparada especialmente para o evento.
*Com informações de FENAFISCO E SINDSEFAZ

A PEC não depende apenas dos 
sindicatos e associações, bem como 

de suas federações. A 
responsabilidade é de cada um dos 

mais de 37 mil servidores � scais 
estaduais do país”. Manoel Isidro.

P L E N A F I S C O
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Painel I: Reforma Tributária,       
Simples Nacional, Substituição     

Tributária e Pacto Federativo
Palestrantes: Germano Rigotto (Ex-Governador do RS), Luiz Carlos de Lima 
Feitosa (Coordenador GES SIMPLES) e Danilo Fortes (Deputado Federal)

2º DIA

O   ex-governador Germano Rigotto, primeiro 
palestrante da Plena� sco, é, certamente, o 

brasileiro que mais se empenhou para que o 
país tivesse um sistema tributário mais justo e 
mais adequado à nossa realidade e que con-
templasse as demandas da federação, dos esta-
dos e principalmente dos municípios.

Na condição de presidente da Comissão de 
Reforma Tributária da Câmara dos Deputados, 
tantas foram as reuniões de que participou e  
tantas foram as palestras que ministrou sobre 
este tema do qual o político gaúcho é uma au-
toridade no assunto.

”O pacto federativo é uma questão que tem 
a ver com mudança constitucional e compro-

misso com o Brasil”, disse ele, logo na abertura 
da sua palestra. 

Para o político, o país precisa de mudanças 
mais profundas na sua política de tributos e ar-
recadação para que a economia possa se de-
senvolver e superar a crise.

Ademais, além da mudança no pacto fede-
rativo, o país precisa implementar reformas es-
truturantes mais profundas.  Defende a convo-
cação de uma constituinte revisora para fazer as 
reformas política, tributária e a revisão do pacto 
federativo com extrema urgência explicou, já 
que as várias tentativas até agora, não lograram 
êxito.

CELSO PAZINATO
Auditor Fiscal da Receita 
Estadual de Santa Catarina

O pacto federativo é uma 
questão que tem a ver com 
mudança constitucional e 

compromisso com o Brasil”

P L E N A F I S C O
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REFORMA TRIBUTÁRIA, SIMPLES NACIONAL, 
 SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA E PACTO FEDERATIVO

Germano Rigotto, ex-governador do Estado 
do Rio Grande do Sul, abordou temas como 

o pacto federativo, a reforma tributária e a im-
portância do Simples Nacional na arrecadação 
dos estados no primeiro painel da VI PLENAFIS-
CO e VI CONAFISCO Extraordinário.

Logo no início de sua palestra, ele alertou: “o 
pacto federativo é uma questão que tem a ver 
com mudança constitucional e compromisso 
com o Brasil”. Para o político, o país precisa de 
mudanças mais profundas na sua política de tri-
butos e arrecadação para que a Federação sobre-
viva.

Alertou que até os dias de hoje a Federação 
não foi concebida em sua plenitude conforme 
pretendida pelo constituinte originário, pois a 
cada dia � ca mais evidente a política centraliza-
dora nas mãos da União, que atua tanto como 
legislador ordinário quanto constituinte deriva-
do. O resultado dessa centralização é facilmente 
veri� cado nos poderes políticos e econômicos 
concentrados no governo central e na depen-
dência � nanceira dos Estados e Municípios que 
migalham os repasses efetuados pela União.

Citou políticas adotadas unilateralmente pe-
la União que ferem o pacto federativo: (I) não 
regulamentação da LC 148/2014 que alterou os 
indexadores das dívidas dos Estados e Municí-
pios nas quais ela é a credora; (II) diminutos e 

intempestivos repasses (ressarcimento) da Lei 
Kandir aos Estados; (III) sem consultar as demais 
Pessoas Políticas, frequentemente concede isen-
ção ou redução do IPI diminuindo de maneira 
signi� cativa os repasses por meio do Fundo de 
Participação dos  Estados e dos Municípios (FPE 
e FPM); (IV) concentração de sua arrecadação 
tributária por meio das contribuições, vez que 
somente os impostos estão sujeitos aos repas-
ses.

Como resta evidente, por consequências de 
políticas estabelecidas pela União que ferem o 
Pacto Federativo, a situação econômica e � nan-
ceira dos Estados e Municípios é caótica, pratica-
mente toda a receita já se encontra previamente 
comprometida. Eles se tornaram meros admi-
nistradores limitados, ou seja, ao perderem sua 
autonomia � nanceira, perderam a liberdade de 
decidir sobre seus próprios destinos.

Portanto, para Rigotto, nosso sistema tribu-
tário está falido e precisa ser alterado imediata-
mente. Além da mudança no sistema tributário, 
também é preciso rever o pacto federativo, o pa-
ís precisa implementar reformas estruturantes 
mais profundas.

Finalizou dizendo que “o Brasil necessita de 
uma CONSTITUINTE REVISORA para fazer as re-
formas política, tributária e a revisão do Pacto 
Federativo com extrema urgência”.

RONDINELLI BORGES DE MACEDO
Auditor Fiscal da Receita 
Estadual de Santa Catarina

P L E N A F I S C O
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O Deputado Federal Danilo Forte (PMDB/CE), 
iniciou seu pronunciamento destacando que 

no Brasil as “decisões são centralizadas, herança 
da coroa portuguesa, além de imperar a burocra-
cia”.

Enfatizou que atualmente o Brasil atravessa 
uma grave crise, de ordem política, moral e éti-
ca, levando a uma incapacidade de manter os 
avanços sociais conquistados, nos Governos 
FHC e Lula,  havendo necessidade da constru-
ção de um novo ordenamento entre os entes fe-
derativos, para a retomada do desenvolvimento 
econômico e que o Governo Federal tem di� -
culdades de promover o crescimento, em razão 
da crise política, bem como do desemprego, da 
in� ação, da queda na arrecadação e da redução 
da atividade econômica.

Disse que, “tenho percorrido o país buscan-
do desconstruir esse modelo tributário brasilei-
ro por uma alternativa que contemple os an-
seios da sociedade. Estamos numa crise impor-
tante e esse governo não tem condições de nos 
tirar dela. E na incapacidade do governo federal 
de sair da crise, precisamos animar os outros 
entes federativos e encontrar alternativas para 
superar as di� culdades”. No seu entender, crise 
é oportunidade para acabar com o centralismo 
e uma das medidas já aprovadas pelo Congres-
so Nacional, teria sido o orçamento impositivo.

Destacou que uma Comissão Especial da 
Câmara dos Deputados, apresentou um relató-
rio com uma plataforma de consenso contendo, 
dentre outros os seguintes pontos:

1) Revisão do CTN; 2) Aumento da partici-
pação dos Estados no FPE de 21,5% para 
22,5%; 3) Estabelecer como referência da po-
pulação por município, na distribuição do ICMS; 
4) Implantação de uma política de irrigação, 
com criação de um fundo; 5) Readequar a legis-
lação com relação as transferências; 6) Aumen-
tar a participação da União no Fundo da Educa-
ção, em razão do estabelecimento do piso na-
cional para os professores e outros gastos assu-
midos pelos Estados, em 30%; 7) Zerar a alí-
quota do PASEP cobrada dos Estados; 8) Apro-
vação da PEC 172, que impede a criação de po-

líticas nacionais sem a devida anuência entre os 
entes federados; 

Germano Rigotto Iniciou seu pronuncia-
mento destacando a importância de se buscar 
um novo pacto federativo, e que a mesma re-
quer uma mudança constitucional para de� nir 
as atribuições e competências de cada ente fe-
derativo, para saber como cada ente vai fazer e 
como vai � nanciar os serviços públicos e me-
lhorar a qualidade de vida das pessoas. Um no-
vo pacto federativo serviria também para uma 
melhor distribuição das receitas, uma vez que a 
União hoje detém mais de 64% da receita tri-
butária, sendo que parte desses recursos depois 
são distribuídos aos Estados através de Convê-
nios.  Destacou que a dependência de transfe-
rência de recursos através de Convênios, que 
classi� cou como “passeio dos recursos”, estimu-
la a corrupção, o � siologismo e o clientelismo.

Com a experiência de ex-governador do Rio 
Grande do Sul e de ex-deputado federal, onde 
chegou presidir comissão da Câmara dos Depu-
tados, no Governo FHC, para estudar a reforma 
tributária, destaca que o país precisa imple-
mentar outras reformas estruturantes mais pro-
fundas além da reforma tributária,  e que essa 
deveria ter um período de transição de 15 a 20 
anos, com a criação de dois fundos – um para 
cobrir perdas � nanceiras e um para promover o 
desenvolvimento de regiões mais carentes.

Por entender que uma reforma ampla é di-
fícil de ser aprovada pelo Congresso Nacional, 
por uma série de fatores, defendeu a convoca-
ção de uma constituinte revisora exclusiva, para 
revisão do pacto federativo, além da reforma 
política e tributária.

Para Rigotto, além da mudança no pacto 
federativo, o país precisa implementar reformas 
estruturantes mais profundas. “Isso é dramático. 
Qualquer reforma tributária passará por uma 
longa transição. Porém, temos um sistema tri-
butário falido e precisamos alterá-lo. Com isso, 
o Brasil necessita de uma constituinte revisora 
para fazer as reformas política, tributária e a re-
visão do pacto federativo com extrema urgên-
cia”, explicou.

O PACTO FEDERATIVO

IRINEU GIOMBELLI
Auditor Fiscal da Receita 

Estadual de Santa Catarina

P L E N A F I S C O
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Painel II: Reforma Política e 
Participação Política

Palestrantes: Miro Teixeira (Deputado Federal) e Amaury Teixeira 
(Ex-Deputado Federal), Alberto Balazeiro (Procurador Chefe do 
MPT/BA) - A problemática do trabalho escravo no Brasil

Alberto Balazeiro, Procurador Geral do Mi-
nistério Público do Trabalho na Bahia 

(MPT-BA), palestrou sobre a questão do traba-
lho escravo e da terceirização ilegal no segundo 
dia da VI Plena� sco e VI Cona� sco Extraordiná-
rio.

 O debate também abordou formas de con-
tribuição mútuas entre o � sco e o MPT no com-
bate ao trabalho escravo em todo o país.

 “É preciso, realmente, que a gente estreite 
os laços entre os órgãos (Fiscos e MPT). Existe 
um campo muito grande para a gente trabalhar 
juntos e isso é de fundamental importância no 
combate contra o trabalho escravo no Brasil. Es-
sa é uma mazela social e que o MPT não vai 
conseguir eliminar sozinho. É preciso que todos 

– entidades de classe, órgãos o� ciais, os traba-
lhadores e a sociedade – façamos esse esforço 
para vencer essa luta”, a� rmou o procurador Al-
berto Balazeiro.

Um alerta foi dado aos congressistas, para 
outro tema polêmico, relacionado ao momento 
político que vive o país: “a importância da luta 
contra o � nanciamento empresarial de campa-
nhas políticas no Brasil”. Para quem não sabe, 
um estudo recente foi feito e provou que, para 
cada R$1 doado por empresas para campanhas 
políticas, as empresas recebem R$7,5 através 
de contratos com governos e prefeituras. Por is-
so, devemos combater essa prática aqui no Bra-
sil.
Fonte: FENAFISCO

Estudo recente foi feito e provou que, 
para cada R$1 doado por empresas 

para campanhas políticas, as 
empresas recebem R$7,5 através de 

contratos com governos e 
prefeituras”.

P L E N A F I S C O
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Painel III: PEC 186/2007
Autonomia da Administração Tributária
Palestrantes: José Barroso Tostes Neto (Diretor do BID para Amé-
rica Latina) e Décio Nery de Lima (Deputado Federal)

Neste painel palestraram José Barroso Tostes 
Neto, Diretor do BID para América Latina e Dé-

cio Nery de Lima, Deputado Federal. O primeiro mi-
nistrou sobre os fundamentos para que uma Admi-
nistração Tributária seja considerada autônoma, o 
segundo sobre o Projeto de Emenda Constitucional 
186/07 de sua autoria.

Tostes explanou de forma minuciosa os funda-
mentos e necessidades para o exercício da autono-
mia, o que em muito nos deixou convictos que es-
tamos no caminho certo da estrutura e fundamen-
tos da LOAT/SC.

Pontos como autonomia técnica, � nanceira, 
administrativa e orçamentária foram abordados e 
considerados essenciais para que o órgão seja au-
tônomo e exerça suas funções de forma adequada 
e e� ciente. 

Além disso, é necessário um órgão forte de con-
trole, o que temos em nosso anteprojeto, por meio de 
uma Corregedoria forte. Dessa forma o exercício da 
autonomia será exercido corretamente evitando arbi-
trariedades como se vê em órgãos dotados de auto-
nomia, mas que sem o devido controle, cometem 
exageros, esquecem do contexto em que estão inse-
ridos e de seu papel na sociedade.

Por � m, merecedor de destaque, em seu estu-
do comparado, mostrou Países em que a Adminis-

tração Tributaria goza de autonomia.
O segundo palestrante e autor da PEC 186/07, 

Décio Lima, esclareceu que com a aprovação da re-
ferida PEC os entes federados deverão regulamen-
tar suas Administrações Tributárias, por meio de 
Leis Complementares (Lei Orgânica da Administra-
ção Tributária-LOAT).Por isso, fez um chamado a to-
dos os � scos, para que trabalhem seus projetos, es-
clareçam a seus gestores a � nalidade da autonomia 
e os ganhos sociais obtidos, façam audiências pú-
blicas em todos os cantos do País, pois essa quebra 
de paradigma será obtida com esclarecimento e 
trabalho da categoria. 

A PEC 186, salientou o painelista, é norma co-
gente, ou seja, de aplicação obrigatória, se hodier-
namente às administrações públicas é juridica-
mente possível conceder autonomia à Administra-
ção Tributária, tendo em vista o atual texto consti-
tucional reformado pela Emenda 42/03, com a 
aprovação da PEC 186/07, a autonomia será deter-
minação constitucional.

Nestes momentos de turbulência econômica, 
política e social, precisamos esclarecer à sociedade 
a importância do papel da Administração Tributária 
e de seus pro� ssionais, pois somente órgãos com-
prometidos e articulados terão espaço e respeito na 
sociedade brasileira.

ROBSON VITOR GOTUZZO
Auditor Fiscal da Receita 

Estadual de Santa Catarina

P L E N A F I S C O
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Painel IV: Novas Ferramentas 
Tecnológicas na Administração Tributária
Palestrantes: Eudaldo Almeida de Jesus (Coordenador geral do 
ENCAT), Geraldo Marcelo Cabral de Souza (Líder Nacional do Pro-
jeto do Brasil-ID)

3º DIA

O Auditor Fiscal Eudaldo Almeida de Jesus, 
Coordenador Geral do ENCAT (Encontro 

Nacional de Coordenadores e Administradores 
Tributários Estaduais), explanou sobre a neces-
sidade de evolução tecnológica do Fisco.

A Administração Tributária moderna lança 
mão de documentos � scais eletrônicos, auto-
matiza processos, interage com a sociedade e 
consegue diminuir a sonegação demonstrando 
sua e� ciência.

Foram apresentadas tecnologias e ferra-
mentas desenvolvidas no âmbito do ENCAT, co-
mo o Auditor Eletrônico e a NFCe, que é uma 
alternativa ao Programa Aplicativo Fiscal (PAF) 
utilizado com sucesso em Santa Catarina e em 
vários Estados. 

Com relação à NFe, discorreu sobre a mani-
festação do destinatário e a alteração do leiaute 
para adequação a Emenda Constitucional 
87/2015, para tratar da sistemática de cobran-
ça do ICMS incidente sobre as operações e pres-
tações que destinem bens e serviços a consu-

midor � nal localizado em outro Estado.
Ainda neste painel, o Auditor Fiscal Geraldo 

Marcelo, Líder Nacional do Projeto Brasil-ID, 
apresentou o Sistema Nacional de Identi� cação, 
Rastreamento e Autenticação de Mercadorias 
que visa aprimorar o controle de mercadorias em 
trânsito, com a utilização de radiofrequência e 
outras tecnologias de comunicação sem � o.

Demonstrou a importância da RFID, Identi-
� cação por Rádio Frequência, no âmbito das 
Administrações Tributárias, ferramenta que po-
derá ajudar a inibir roubos e contrabandos de 
mercadorias nas estradas e ainda simpli� car a 
logística do transporte rodoviário, aumentando 
a competitividade das empresas com a redução 
das perdas.

O painel foi exposto com sucesso pelos Au-
ditores, demonstrando mais uma vez que os 
Fiscos Estaduais são dinâmicos e estão empe-
nhados na busca constante de evolução tecno-
lógica, a � m de simpli� car processos e aumen-
tar a e� ciência na arrecadação de impostos.

THIAGO ROCHA CHAVES
Auditor Fiscal da Receita 

Estadual de Santa Catarina

P L E N A F I S C O



15  AGOSTO 2015 | NOTÍCIAS DO SINDIFISCO

Após os cumprimentos de forma, o pales-
trante Eudaldo Almeida de Jesus inicia 

sua palestra observando que a única certeza é 
a da mudança, seja a do conhecimento ou das 
tecnologias usadas e empregadas pela huma-
nidade. Elas são contínuas e desa� adoras. Exi-
gem coragem para sua implantação e são 
mais profundas nas situações de crises. É nas 
situações de crise que aparecem as melhores 
oportunidades para as mudanças.

Fez um breve relato da atuação do CIAT – 
Centro Interamericano de Administração Tribu-
tária, informando a sua atual área de abrangên-
cia em que possui negócios, sendo países da 
América do Sul, Central mais Canadá e conquis-
tando mercado nos EUA com a NFe. Destacou 
que o Brasil tem uma grande vantagem em re-
lação a diversos países, que é o seu serviço pú-
blico, por possuir servidores de carreira efetivos 
com boa quali� cação. Como exemplos, os que 
integram as carreiras do Fisco. Este quadro de 
servidores altamente quali� cado faz com que 
ocorram as mudanças, embora mais lentas que 
o desejado.

Disse que o ENCAT trabalha visando o  aper-
feiçoamento da Administração Tributária base-
ado na simpli� cação das obrigações tributárias 
e conseqüente redução de custos para o contri-
buinte.

Fez um retrospecto histórico das grandes 
mudanças tecnológicas ocorrida em poucos 
anos, lembrando que, quando entrou no Fisco, 
usava-se máquina de datilogra� a e não havia 
bancos de dados para armazenar as informa-
ções. Hoje contamos com a NFe, a EFD e ECD, 
cujas informações estão disponíveis diretamen-
te ao Fisco. 

Para o futuro, aponta o novo leiaute da NFe, 
a dispensa do DANFE impresso e o contingen-
ciamento do destinatário, obrigando-o a con-
� rmação da transação comercial. Desde 
01/08/2015 a con� rmação já é exigida para al-
gumas mercadorias. Aponta também a imple-
mentação do Manifesto de Carga – MCe e a 
NFCe – Nota Fiscal a Consumidor Final Eletrôni-
ca, que conta com a adesão de vários Estados 
(SC é contra).

O Manifesto de Carga Eletrônico permitirá o 
controle e rastreamento da circulação das mer-
cadorias através da implantação de Postos Fis-
cais virtuais, com torres de leitores óticos por 
rádio freqüência, onde a circulação do veículo 
será registrada sem a necessidade de parada. 
Disse que a tecnologia existe e está disponível 
no mercado.

O controle da circulação, dentre outros, evi-
ta a emissão de NFe indicando destinatário de 
uma UF e a mercadoria efetivamente ir para ou-
tra ou permanecer no próprio Estado de emis-
são. Permite com isto que Unidades da Federa-
ção possam cancelar operações, tanto a de do-
micílio do contribuinte quanto outra, quando 
constatado irregularidade.

O conjunto de informações disponibilizas 
hoje ao Fisco permite alterar algumas formas 
de  administração tributária, por exemplo, o en-
quadramento no Simples Nacional, que é pelo 
faturamento e poderá ser pelas aquisições. Po-
derá, ainda, disponibilizar para as Administra-
ções Governamentais os preços correntes de 
mercadorias nas aquisições em licitações, evi-
tando o sobre-preço.

NOVAS FERRAMENTAS TECNOLÓGICAS 
NA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

INGON LUIZ RODRIGUES
Auditor Fiscal da Receita 
Estadual de Santa Catarina
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Painel V: Reforma do Estado
Palestrantes: Margaret Horb (Deputada Federal da Alemanha), 
Adriana Schier (Mestre em Direito, professora, advogada e consultora)

O painel conduzido pela deputada federal 
alemã, Margaret Horb, e pela advogada e 

consultora em direito, Adriana Schier, mostrou 
aos participantes a Reforma do Estado como 
meio para se aumentar a arrecadação e fomen-
tar o fortalecimento da estrutura estatal. 

Margaret iniciou a palestra destacando a 
importância de uma arrecadação tributária pro-
gressiva para a promoção do desenvolvimento 
econômico e sociais dos estados nações. “Para 
que um estado possa viver, ele precisa de di-
nheiro. Para arrecadar e canalizar esse dinheiro, 
o estado criou o sistema tributário. Ricos e pes-
soas que possuem uma renda superior devem, 
necessariamente, dar maior parcela de colabo-
ração � nanceira para o fortalecimento do esta-
do. Com certeza ninguém vai querer que um es-
tudante não tenha educação de qualidade por 
morar em determinada região mais carente de 
recursos. A função social do Estado existe para 
trabalhar em favor do bem-estar nacional”, dis-
se. Também pontuou ser necessário garantir 
autonomia aos Fiscos para que possam agir 
sem a interferência de gestores que podem es-
tar, em alguns casos, envolvidos diretamente na 
sonegação ou evasão � scal. A palestrante de-
fende a valorização do Fisco como meio de am-
pliar a receita dos estados e resgatar sua capaci-
dade de agir como indutor do desenvolvimento 
nacional. “Não pretendo ver nossos funcionários 
� scais atrás de mesas e em funções predomi-
nantemente burocráticas. Para aumentar a e� -
cácia do nosso labor, é importante que o auditor 
� scal esteja em campo, � scalizando e garantin-
do maior arrecadação para que o Estado canali-
ze recursos a serem investidos em áreas que 
promovam desenvolvimento econômico e so-
cial”, defendeu.  

Durante seu discurso, Margaret apontou a 
necessidade de articular um movimento inter-
nacional de combate à evasão � scal. “Em con-
sequência de um mundo cada dia mais globali-

zado, a política � scal tem que ser coordenada 
em âmbito internacional, caso contrário, qual-
quer esforço no sentido de reduzir a evasão de 
recursos públicos estará fadado ao fracasso. Es-
ses mecanismos de atuação conjunta precisam 
ser viabilizados para combatermos, com efetivi-
dade, esse desvio de recursos para paraísos � s-
cais”, sugeriu.  

A palestrante destacou a importância de se 
utilizar modernos recursos tecnológicos no 
combate à evasão � scal. “Vivemos em um mun-
do no qual em poucos segundos circulam bi-
lhões de dólares. Pouco a pouco, as pequenas e 
médias empresas aumentam suas participa-
ções no comércio internacional. Neste mundo, 
precisamos de uma moderna TI para aumentar 
a e� ciência na � scalização”, concluiu.

A segunda palestrante, Adriana Schier, ini-
ciou seu discurso a� rmando que, sem adminis-
tração tributária, não é possível aos cidadãos ter 
seus direitos fundamentais garantidos na Cons-
tituição Federal, e emendou: ”Sem administra-
ção tributária não tem médico no posto de saú-
de, professores nas escolas, bombeiros ou polí-
cia”. Defendeu também que, em tempos de cri-
se, amplia-se o desejo e a disposição por mu-
danças que podem trazer avanços relevantes 
para a administração pública.  “É bem verdade 
que sempre que estamos caminhando mal, o 
que nos passa à cabeça é a necessidade de re-
forma. A reforma do estado já traz, em si, um 
conjunto de ideias que remetem uma insatisfa-
ção com o atual modelo e a busca pelo aprimo-
ramento dos mecanismos indutores do desen-
volvimento”, argumentou.  

Adriana alertou para o desserviço de uma 
parcela cada vez mais representativa da socie-
dade quanto aos avanços sociais a mitigar a de-
sigualdade no país.  “Setores conservadores, por 
meio de seus representantes políticos e midiáti-
cos, tentam nos convencer que garantir benefí-
cios sociais; ampliar e modernizar serviços pú-

blicos; e perseguir o fortalecimento e a intensi-
� cação da função social do Estado é algo nega-
tivo. Na atual conjuntura, é necessário que os 
movimentos sociais e sindical estejam cada dia 
mais preparados para esse tipo de enfrenta-
mento ideológico se quiserem lograr sucesso 
em suas demandas”, disse.

A palestrante alertou para a necessidade de 
se respeitar os preceitos constitucionais como 
meio de superar as limitações culturais e políti-
cas que engessam o desenvolvimento nacional.  
“Em termos de conquistas constitucionais, o Es-
tado liberal pretendeu trazer uma forma de 
ruptura do modelo anterior, absolutista e patri-
monial. No entanto, infelizmente, na adminis-
tração pública, os detentores de poder continu-
am sendo os mesmos detentores de poder da 
época do império. É preciso fomentarmos um 
esforço para que possamos alcançar mudanças 
dessa herança patrimonialista que ainda per-
manece profundamente enraizada na nossa 
cultura”.

Adriana defendeu que a burocracia estatal 
tem aspectos positivos para a democracia. “O 
modelo burocrático de gestão, é o único capaz 
de controlar e racionalizar o poder. Na Consti-
tuição de 1988, a administração direta passou a 
ser obrigada, por exemplo, a contratar produtos 
ou serviços por meio de licitação. Por meio de 
mecanismos burocráticos alcançamos a inde-
pendência necessária para viabilizar uma vida 
digna a todo cidadão. Nós ainda teimamos em 
ver a administração tributária como os coletores 
de impostos destinados ao rei, como no período 
da monarquia. É preciso desconstruir essa falsa 
premissa. Sem controle da administração pú-
blica e da iniciativa privada, estaremos enfra-
quecendo a função social do estado”, disse.

Fonte: Confederação dos Servidores Públicos do Brasil
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Como participante da VI PLENAFISCO e VI CONA-
FISCO Extraordinário, destaco a abordagem fei-

ta à PEC 186/2007 como base para a reforma do 
Estado brasileiro, que foram apresentados como te-
mas centrais desse grande evento.

A reforma do Estado foi pauta das palestras mi-
nistradas pela deputada federal alemã, Margaret 
Horb e pela advogada e consultora em direito, 
Adriana Schier, sendo apresentada, em síntese, co-
mo meio para aumentar a arrecadação e fomentar 
o fortalecimento da estrutura estatal.

Margaret destacou a importância de uma arre-
cadação tributária progressiva para a promoção do 
desenvolvimento econômico e sociais dos estados 
nações, dando uma abordagem de abrangência in-
ternacional ao tema, e pontuou ser necessário ga-
rantir autonomia aos Fiscos para que possam agir 
sem a interferência de gestores que podem estar, 
em alguns casos, envolvidos diretamente na sone-
gação ou evasão � scal.

Defendeu a valorização do Fisco como meio de 
ampliar a receita dos estados e resgatar sua capaci-
dade de agir como indutor do desenvolvimento na-
cional, e apontou a necessidade de articular um 
movimento internacional de combate à evasão � s-
cal, destacando a importância de se utilizar moder-
nos recursos tecnológicos no combate à evasão � s-
cal.

A ilustre advogada Adriana Schier discursou 
a� rmando, em destaque, que sem administração 
tributária, não é possível aos cidadãos ter seus di-
reitos fundamentais garantidos na Constituição Fe-
deral, bem como defendeu que, em tempos de cri-
se, amplia-se o desejo e a disposição por mudanças 
que podem trazer avanços relevantes para a admi-
nistração pública. O tema ressalta a importância 
num país como o Brasil, país em que o peso do Es-
tado, nos seus mais diversos espectros, fragiliza o 
seu próprio funcionamento bem como o do merca-
do econômico, paralelamente à má gestão da cha-
mada “coisa pública”, sem considerar ainda os des-
vios escusos de recursos públicos, a exemplo do 
que tem sido amplamente noticiado ultimamente.

Nesse contexto, a Proposta de Emenda à Cons-
tituição 186/2007, de autoria do deputado federal 
Décio Lima (PT-SC), abrange questões que per-
meiam a formulação de uma reforma do Estado 
brasileiro, acrescentando dois parágrafos ao artigo 
37 da Constituição Federal e prevê uma Lei Com-
plementar que estabelecerá as normas gerais apli-
cáveis à Administração Tributária da União, dos Es-
tados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Oportuno destacar que durante sua fala no pai-
nel “PEC 186/2007: Autonomia da Administração 
Tributária”, o nobre Deputado se declarou como tes-
temunha do papel realizado pela Federação Nacio-
nal do Fisco Estadual e Distrital (Fena� sco) em de-
fesa da cidadania e da construção de um Brasil me-
lhor, nas Casas de Lei. 

A importância de uma administração tributária 
autônoma no desenvolvimento de atividades es-
senciais ao funcionamento do estado, foi tema do 
diretor do BID para a América Latina, José Barroso 
Tostes Neto, o qual fez uma intervenção bastante 
explicativa sobre a importância PEC 186/2007. Se-
gundo Tostes Neto, essa autonomia criará uma 
identidade nacional para o � sco, nos três níveis, 
com autonomia funcional, administrativa e orça-
mentária, e permitindo, ademais, uma visão inte-
grada do � sco brasileiro, com qualidade, e� cácia e 
justiça � scal.Tostes Neto alertou sobre os males que 
a ingerência política pode trazer à administração 
tributária e declarou que cabe ao � scal buscar uma 
relação de respeito e con� ança com a sociedade, 
cujo bem estar deve ser o � m do trabalho realizado 
pelo � sco, que garante o atendimento das deman-
das sociais.

Outras questões relevantes também foram 
abordadas no evento, mas destaco os tópicos acima 
expostos, pelos quais � ca evidenciada a relação in-
trínseca entre a necessária reforma do Estado e a 
PEC 186/2007, a qual se apresenta como alicerce 
para alavancar importantes reformas estruturais do 
Brasil, notadamente as relacionadas às reformas 
tributárias e administrativas de nosso país.

A PEC 186/2007 E A REFORMA
DO ESTADO BRASILEIRO

PAULO CARRANO
Auditor Fiscal da Receita 
Estadual de Santa Catarina
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Painel VI: Organização dos Sindicatos
Palestrantes: João Domingos (Presidente da CSPB - Confedera-
ção de Servidores Públicos Brasileiros) e Jocélio H. Drummond 
(Secretário Regional por Interamérica/ISP)

Na primeira parte do Painel VI houve inte-
ressantes questionamentos acerca da tri-

butação de empresas transnacionais que atu-
am no Brasil e como elas afetam o servidor 
público, pelo secretário-geral da International 
Service Public (ISP), Jocélio Drummond.

Segundo o palestrante, há uma enorme di-
� culdade em cobrar os tributos e punir os diri-
gentes de grandes empresas internacionais. Ci-
tou casos de grandes brancos brasileiros e de 
uma rede de televisão, que, para sonegar o im-
posto de renda dos direitos de transmissão de 
um grande evento esportivo mundial no ano de 
2002, avaliado à época em R$ 183 milhões, te-
ria constituído empresas em paraísos � scais nas 
Antilhas Holandesas, Ilhas Cayman e Ilhas Vir-
gens Britânicas. 

Antes de encerrar, destacou a importância 
de lutarmos pela PEC 186 e pelo fortalecimento 
do Fisco para aumentar a efetividade do com-
bate à corrupção e à sonegação � scal.

Na segunda parte do Painel debateu-se 
acerca do perigo das terceirizações até mesmo 
para as carreiras típicas de Estado, como a dos 
Auditores Fiscais. O Presidente da Confederação 
dos Servidores Públicos do Brasil (CSPB) tam-
bém destacou que o momento político e eco-
nômico apresenta riscos reais de retrocesso nas 
questões de direitos e benefícios dos servidores 
públicos.

JOSÉ ANTÔNIO FARENZENA
Auditor Fiscal da Receita 
Estadual de Santa Catarina
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MONOGRAFIA: CRISE NO FEDERALISMO 
BRASILEIRO – GUERRA FISCAL DO ICMS:

 IMPLICAÇÕES E QUESTÕES ATUAIS 

Em seu trabalho a autora aborda a crise por 
que passa o Federalismo Brasileiro em face da 
chamada “guerra � scal” entre os Estados mem-
bros, em relação ao ICMS - Imposto sobre Circu-
lação de Mercadorias e Serviços.

O Federalismo vigora desde a instalação da 
república em 1889 e é considerada a forma 
mais democrática de distribuição de poder, es-
tando sedimentada nas cláusulas pétreas – di-
reitos fundamentais, na atual constituição.

A coexistência de várias esferas de poder 
autônomas cria di� culdades de plani� cações 
dos projetos, de legislação e de interesses.

A concentração de 60% das receitas tribu-
tárias nas mãos da União, o repasse de obriga-
ções sociais aos Estados sem a devida compen-
sação � nanceira, a Lei de Responsabilidade Fis-
cal, a necessidade dos Estados menos desen-
volvidos de diminuir as diferenças regionais, le-
vou estes Estados a conceder benefícios � scais, 
na busca de investimento, objetivando aumen-
tar a atividade econômica e por conseqüência o 
aumento das receitas tributárias e o desenvolvi-
mento econômico.

A competição desenfreada na concessão de 

benefícios gerou a chamada “guerra � scal”, que 
no âmbito da Federação produz uma grande 
perda de arrecadação tributária. Cria também 
uma insegurança  jurídica, devido aos questio-
namentos junto aos tribunais superiores e o 
efeito econômico  que pode advir da decisão do 
judiciário. Há de se considerar também, os efei-
tos políticos com a fragilização do Pacto Federa-
tivo.

Diante deste cenário, a autora invoca a ne-
cessidade da atuação forte do governo central 
com o objetivo de dirimir os con� itos, bem co-
mo estabelecer políticas para diminuir as dife-
renças regionais e a preservação da Federação.

Enfatizou que o ICMS tem vocação nacional, 
mas o CONFAZ, seu órgão regulador, não tem 
mecanismos sansonatórios, necessários para 
manter a ordem institucional.

Pregou também a alteração da sistemática 
de tributação do ICMS de forma a levar a maior 
arrecadação aos Estados destinatários, de forma 
a não privilegiar os Estados produtores, promo-
vendo a melhor distribuição da receita do ICMS 
a favor das regiões menos favorecidas.

INÁCIO ERDTMANN
Auditor Fiscal Aposentado 

da Receita Estadual de 
Santa Catarina

Apresentação dos Trabalhos Técnicos
CONCURSO DE MONOGRAFIAS DA FENAFISCO

4º DIA

Autora: Aline Fonseca Franco/Sinafresp-SP
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MONOGRAFIA: PROTESTO DA CERTIDÃO 
DE DÍVIDA ATIVA

Um dos trabalhos técnicos apresentados no 
último dia da VI PLENAFISCO e VI CONAFISCO 
Extraordinário, em 06 de agosto de 2015, na 
Praia do Forte, Bahia, que havia sido previa-
mente classi� cado no concurso de monogra� as 
da FENAFISCO, tratou do tema “Protesto da Cer-
tidão de Dívida Ativa”, apresentado por Douglas 
Roberto Ferreira, do SINDAFEP/PR.

O objetivo do trabalho foi avaliar se o pro-
testo da Certidão de Dívida Ativa é constitucio-
nal ou inconstitucional utilizando como meto-
dologia o estudo bibliográ� co, a análise de de-
cisões do Poder Judiciário e algumas estatísti-
cas apuradas por entidades conceituadas. 

Sua conclusão foi que o estudo realizado 
permite defender a interpretação de que o pro-
testo da Certidão de Dívida Ativa – CDA é cons-
titucional pelos seguintes motivos: 

a) O art. 25 da Lei nº 12.767/2012, que al-
terou a Lei nº 9.492, de 10 de setembro de 
1997, incluiu entre os títulos sujeitos a protesto 
as certidões de dívida ativa da União, dos Esta-
dos, do Distrito Federal, dos Municípios e das 
respectivas autarquias e fundações públicas, é 
constitucional; 

b) O protesto da CDA não caracteriza desvio 
de � nalidade nem sanção política - o objetivo 
do protesto é facilitar e baratear o processo de 
cobrança do tributo para ambas as partes, por-
tanto não há que se falar em desvio de � nalida-
de nem em sanção política. O contribuinte não 
cumpriu o dever fundamental de pagar tributo, 
com isto cabe ao Estado procurar o meio mais 
e� caz e econômico para tentar receber seus di-
reitos; 

c) não há incompetência dos tabelionatos 

para protestar a CDA - Os notários e os registra-
dores não são servidores públicos, mas se clas-
si� cam como agentes públicos, pois a investi-
dura no cargo depende de concurso público e 
estão sujeitos à � scalização do Poder Judiciário. 
Exercem a função por delegação, que para ocor-
rer precisa ser vinculada à uma atividade pública; 

d) os princípios da e� ciência, da economia 
processual e da igualdade justi� cam o protesto 
da CDA; 

e) no caso em estudo, deve prevalecer a su-
premacia do interesse público sobre o interesse 
privado; 

f ) o Estado e as interpretações jurídicas pre-
cisam acompanhar a evolução da tecnologia - a 
informatização processual está auxiliando a di-
minuir a morosidade do processo e reduzindo 
custos processuais. É fundamental modernizar 
o sistema de cobrança da dívida ativa; 

g) a Certidão de Dívida Ativa é decorrente 
do descumprimento do dever fundamental de 
pagar impostos, cuja principal � nalidade é dar 
condições � nanceiras ao Estado de materializar 
os direitos humanos fundamentais. Sendo as-
sim, � ca incoerente conferir ao cidadão o direito 
de protestar um título de crédito e não permitir 
ao Estado que proteste o descumprimento de 
um dever fundamental.   

Destaco este trabalho técnico entre os inú-
meros apresentados na VI PLENAFISCO e VI CO-
NAFISCO Extraordinário em razão do procedi-
mento iniciado neste ano de 2015 pelo Estado 
de Santa Catarina com o objetivo preliminar de 
alcançar os contribuintes que ainda não tiveram 
suas dívidas executadas judicialmente.

OLÂNDIO HORNBURG
Auditor Fiscal da Receita 
Estadual de Santa Catarina

Autor: Douglas Roberto Ferreira – SINDAFEP/PR
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EDUARDO ANTÔNIO LOBO
Auditor Fiscal da Receita 

Estadual de Santa Catarina

Ciro Gomes iniciou a palestra destacando o peso da crise 
� nanceira internacional no atual contexto político-eco-

nômico brasileiro. “A crise de 2008 teve a função de des-
construir o mito neoliberal da importância do Estado Míni-
mo como alavanca para o desenvolvimento econômico 
com e� ciência administrativa. Há muitos anos o Estado es-
tá, gradativamente, reduzindo sua função econômica e so-
cial. Alguns estúpidos, à exemplo do historiador Francis 
Fukuyama, chegaram a prever o � m da “história”, logo após 
a queda do muro de Berlim. O Sistema de economias pla-
ni� cadas havia implodido, os EUA eram o país hegemônico, 
e portanto o resto do mundo em desenvolvimento deveria 
copiar aquele modelo capitalista perfeito vigente na Amé-
rica do Norte”.  Continuou discorrendo sobre a crise ameri-
cana dizendo que “o sistema � nanceiro dos EUA entrou em 
colapso em 2008, mas o governo daquele país não poderia 
deixar quebrar, efetivamente, pois esse sistema representa 
toda a poupança acumulada pela sociedade, pelas viúvas, 
empresas, e pessoas físicas em geral. Se houvesse o derre-
timento do sistema � nanceiro, todo a estrutura sócio-eco-
nômico cairia por terra. De forma que alguém teria que pa-
gar esse monstruoso prejuízo. E quem foi chamado para 
botar a mão no bolso foi a sociedade norte-americana”.

O palestrante destacou que, apesar da evidente des-
construção do discurso em favor de mercados desregula-
dos, o mundo segue o caminho da intensi� cação da políti-
ca liberal. “As regras de prudência, num mercado desregu-
lado, foram sendo gradativamente revogadas. Os EUA gas-
taram mais de 13 trilhões de dólares para salvar o setor � -
nanceiro e sanear as despesas advindas da crise de 2008. A 
dívida americana, que já era gigantesca, galopou vertigi-
nosamente. Quem primeiro sistematizou esse modelo foi 
Margaret Tatcher. Hoje, a Europa paga um alto preço em 
consequência da redução da interferência do Estado frente 
ao setor � nanceiro”, pontuou.  

O palestrante mostrou uma conexão interessante entre 
a crise americana de 2008, que acabou contaminando toda 
a Europa. E que, como resultado dessa derrocada do grande 
centro consumidor mundial, acabou por reduzir a deman-
da por produtos originários da China, o maior país exporta-
dor do globo. Em consequência dessa redução de exporta-
ções chinesas, despencaram as compras de matérias pri-
mas de países em desenvolvimento, como o Brasil. Ou seja, 
o tufão econômico que estremeceu os Estados Unidos aca-
bou por esfriar os mercados exportadores dos BRICs, e do 
Brasil em particular. Resultado: queda considerável da pro-
cura e dos preços de commodities, sendo um exemplo cla-

ro o preço do minério de ferro que despencou de 180 dóla-
res para 50 dólares a tonelada.
Ciro chamou atenção dos congressistas para o modelo de 
desenvolvimento econômico Chinês.  “A única grande po-
tência que não caiu na esparrela do discurso neoliberal foi a 
China. O único país que não se submeteu à cartilha desse 
modelo nefasto é, justamente, a nação que mais se desen-
volve economicamente no mundo”.

O ex-governador cearense alertou para a irracionalida-
de das agências de classi� cação de risco que, mesmo sen-
do desmascaradas após a crise de 2008, seguem sendo 
consultadas por investidores internacionais. “As agências 
internacionais de classi� cação de risco deram total segu-
rança para investimentos nos EUA nas vésperas do estouro 
da crise � nanceira de 2008. O país estava muito bem posi-
cionado, classi� cação AAA no ranking de “investment gra-
de”. Portanto, essas agências são falíveis, e, mesmo assim, 
investidores internacionais as consultam antes de tomar a 
decisão de investir neste ou naquele país. Uma irracionali-
dade imperdoável que submete os investimentos a um 
controle motivado por interesses escusos”.

Destacou também o grande problema que estrangula 
o nosso sistema econômico que é a previdência social, que 
na sua visão é um verdadeiro buraco negro a sugar recursos 
da economia real. Entretanto, no seu entendimento exis-
tem meios para se ajustar esse sistema através da criação 
de um caixa sadio que comece a ser construído a partir de 
agora para todos os novos trabalhadores que ingressarem 
no sistema.
Criticou, também, a imprensa nacional, que segundo o seu 
entendimento não cria espaço para o debate franco.  Exis-
tem muitos interesses políticos e � nanceiros que permeiam 
todo  o aparato midiático brasileiro. Exemplo disso é a 
maior revista semanal brasileira, que aluga metade de suas 
páginas para propaganda de bancos, e com isso se vincula 
maquiavelicamente a esse sistema e acaba por defender os 
interesses dos grandes especuladores. 

Hoje no Brasil estão ocorrendo fortes movimentações 
na área política, visando fortalecer os interesses ligados ao 
mercado � nanceiro. Está em marcha uma tentativa de gol-
pe contra o governo Dilma. Se houver um impeachment 
seguiremos o caminho perigoso que acomete, atualmente, 
a democracia da Venezuela. “Setores políticos ligados à elite 
� nanceira, não suportam avanços sociais e sobre uma 
pseudo legalidade, aplicam golpes na democracia de paí-
ses que se negam a submeter-se à lógica do livre mercado”.

Encerramento: Conjuntura 
Político-Econômica Brasileira 

Palestrantes: Ciro Gomes (ex-Deputado Federal)
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SINDIFISCO/SC FOI O VENCEDOR DO 
VI TORNEIO DESPORTIVO DA FENAFISCO

 E DA NOITE DE TALENTOS
O primeiro dia da VI PLENAFISCO e VI CONA-

FISCO Extraordinário foi marcado por ativi-
dades esportivas e recreativas entre os repre-
sentantes do � sco de todo Brasil. Futebol, vôlei 
de praia, tênis de quadra e mesa, dominó e si-
nuca foram as atividades disputadas entre os 
atletas das entidades participantes do evento. 

O VI Torneio Desportivo da Fena� sco foi um 
sucesso!!! 

O SINDIFISCO/SC se destacou e foi o grande 
vencedor da competição, somando mais pontos 
entre os Sindicatos participantes!! Foi também a 
segunda maior delegação presente no evento.

Durante a noite de 05 de agosto, foi realizada 
a premiação do VI Torneio Desportivo da Fena� s-
co para os campeões das seis modalidades es-
portivas disputadas no evento. Também aconte-
ceu a VI Noite de Talentos, que contou com a 
apresentação de 30 artistas entre cantores, mú-
sicos, dançarinos, declamadores de poesia, hu-
moristas e contadores de causos. O � liado Daniel 
Bastos Gasparotto foi o grande vencedor, com a 
apresentação das canções I don’t want to miss a 
thing da banda Aerosmith e Wake me up do DJ 
Avicci.

CONFIRA O RESULTADO FINAL DOS JOGOS:

1º LUGAR – SANTA CATARINA
2º LUGAR – SERGIPE
3º LUGAR – BAHIA

- Artilheiro (Futebol Society)
Antônio Maia SINDIFISCO/SE - 03 gols

-  Melhor Goleiro (Futebol Society)
Francisco Rezende SINDIFISCO/SE- 01 gol sofrido

- Atleta Destaque 
Celson Freitag – SINDIFISCO/SC

RESULTADO GERAL ESPORTES

FUTEBOL
1º lugar: Sindi� sco Sergipe (pentacampeão).
2º lugar: “Resto do Brasil” (time formado pelos 
estados: MT, SC, RO, RS, DF e RR).
3º lugar: Sindsefaz/BA.

VÔLEI DE PRAIA
1º lugar: Fabiano Dadam Nau e José Antônio Fe-
renzena (Sindi� sco/SC).
2º lugar: José Carlos Endlich e Pedro Sanches 
(SINDAFEP/PR).
3º lugar: Luís Carlos Evangelista (Sindsefaz/BA) 
e Márcio Pereira de Melo (SINDIFISCO/RS).

TÊNIS DE MESA
1º lugar: Washington dos Santos Barreto 
(Sindi� sco/SE).
2º lugar: Nelson José Shneider (Mato Grosso).
3º lugar: Fabiano Dadam Nau (Sindi� sco/SC).

TÊNIS DE QUADRA
1º lugar: Eduardo Antônio Lobo 
(Sindi� sco/SC).
2º lugar: Ronaldo de Oliveira da Silva 
(Sindaftema/MA).
3º lugar: Osmar de Araújo Gomes 
(Sindafep/PR).

DOMINÓ
1º lugar: Aulos Cruz e Ubirajara Lima 
(Sindsefaz/BA).
2º lugar: Iêda Paula e Anatal de Oliveira 
(Sindi� sco/AP)
3º lugar: Antônio Carlos Lins e Jorge Claudemiro 
(Sindsefaz/BA).

SINUCA
1º lugar: Celson Freitag (Sindi� sco/SC).
2º lugar: Clóvis Silva (Sindi� sco/MS).
3º lugar: Nailor Holsback (Sindi� sco/MS).
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