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EDITORIAL

Mais amigos
Boas-vindas aos novos filiados:

Carmen Carl Medeiros
Dora Margali Fuck de Almeida
Guilherme Manoel Garção Peixoto 
Maria Dolores Lunkes 

Sejam muito bem vindos!!!

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

Achilles César C. Barroso Silva
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  – Dezembro/2016 
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  C O M U N I C A Ç Ã O

José Antônio Farenzena
D I R E T O R  D E  A S S U N T O S  J U R Í D I C O S

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

Eduardo Antônio Lobo

DIRETOR DE ASSUNTOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS

Inácio Erdtmann
D I R E T O R  D E  A S S U N T O S  P A R L A M E N T A R E S

Thiago Rocha Chaves
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

Robson Vitor Gotuzzo

S U P L E N T E S : 

Brani Besen, Ingon Luiz Rodrigues, José 
Zomer Sobrinho, Leandro Luiz Daros, Luiz 
Carlos Rihl de Azambuja, Ricardo Lonzetti, 
Rogério Macanhão e Rondinelli Borges de 
Macedo.

DIRETORIA 2016/2019

S I N D I C A T O

D A  D I R E Ç Ã O

Caros colegas,

É com grande satisfação que chegamos ao 
encerramento de mais um ano à frente dos tra-
balhos do SINDIFISCO. Coordenar a entidade, 
compreendida aqui a diretoria, o conselho fis-
cal, o conselho deliberativo (representantes) e 
as colaboradoras é uma tarefa árdua, porém 
muito mais simples devido ao nosso trabalho 
em equipe.

Em tempos de intensos debates acerca da 
restrição dos direitos de servidores públicos, em 
detrimento da discussão sobre a redução dos 
juros e auditoria da dívida pública e efetivas to-
madas de decisão para um combate estrutura-
do à sonegação fiscal e à corrupção, o esforço 
coletivo é imprescindível para que consigamos 
seguir sonhando e planejando um país melhor.

Projetos terríveis ao Brasil, ao serviço públi-
co e principalmente às pessoas mais necessita-
das demandaram nesse ano e ainda demanda-
rão, nos próximos anos, grande atenção de nos-
sa parte. Dentre eles, discussões sobre o teto 
dos gastos públicos (PEC 241/2016 ou PEC 
55/2016) e o projeto de renegociação das dívi-
das dos estados (PLP 257/2016 ou PLC 
54/2016), sobre os quais falaremos ao longo 
dessa revista.

Apesar do cenário demonstrar-se negativo 
e desanimador, não podemos deixar a insensa-
tez ser vitoriosa e nos retirarmos do debate. Se-
guimos firmes, nos planejando, organizando, 

mobilizando, debatendo e, cada vez mais, for-
talecendo os laços de união. Ao longo dos anos, 
já restou comprovado que numa democracia 
não existem caminhos alternativos: a trilha cor-
reta a ser seguida é a do diálogo e da união.

Os auditores fiscais brasileiros, em especial 
os que fazem parte da administração tributária 
catarinense, estão unidos e preparados para 
oferecer soluções, ao mesmo tempo em que a 
nossa instituição vem trabalhando intensa-
mente no desenvolvimento de ações de fortale-
cimento da carreira de Auditor Fiscal Tributário, 
lutando para que as boas propostas sejam ouvi-
das por nossos representantes e pela sociedade.

Muito obrigado pela união e apoio de to-
dos. Com força e otimismo superaremos as ad-
versidades e venceremos os desafios que estão 
por vir. Um ótimo final de ano, feliz natal                         
a todos

Um grande abraço, 

FABIANO DADAM NAU
PRESIDENTE DO SINDIFISCO 

Nem todos os governos possuem a 
mesma natureza: uns com maior, outros 
com menor voracidade, e as diferenças se 
fundam neste outro princípio: quanto 
mais as contribuições públicas se afastam 
de sua fonte, mais onerosas se tornam. 
Não é pela quantidade de impostos que 
deve medir esse ônus, mas pelo caminho 
que elas precisam percorrer para regres-
sar às mãos de onde saíram; quando essa 
circulação é pronta e bem estabelecida, 
não importa que se pague pouco ou mui-
to: o povo sempre será rico e o erário pros-
perará. Quando, ao contrário, por pouco 
que o povo contribua, esse pouco não lhe 
retorna às mãos, em breve se esgota, e 
deste modo nunca o Estado será rico, e o 
povo sempre será indigente”.

Jean Jacques Rousseau
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AÇÕES DA DIRETORIA EXECUTIVA 
O ano de 2016 foi de muito trabalho para o Sindifisco. A Diretoria Executiva empenhou-se em realizar vários pro-

jetos. Desenvolveu o planejamento estratégico para nortear os objetivos do sindicato, reuniu-se com filiados para 
ouvir as demandas e anseios, acompanhou o andamento de projetos em andamento no Congresso Nacional  e con-
tinua trabalhando. Acompanhe nas páginas a seguir os destaques do trabalho realizado. 

REUNIÃO COM AFRES 

WORKSHOP PACOTE ANTISSONEGAÇÃO  

No mês de junho, a diretoria do SINDIFISCO 
reuniu alguns filiados do último concurso, 

realizado em 2010,  para dialogar acerca de as-
suntos relacionados à carreira do Auditor Fiscal 
Tributário. 

O Presidente Fabiano Dadam Nau fez uso da 
palavra para relatar os últimos acontecimentos 
e expor as ações planejadas pela Diretoria Exe-
cutiva para o mandato que iniciou em 2016. 
Houve um diálogo franco com os filiados pre-
sentes, e esses, por sua vez, puderam expressar 
suas opiniões e sugerir mudanças e melhorias a 
serem realizadas pelo membros do SINDIFISCO 
ao longo do próximo triênio.

No  mês de fevereiro de 2016, a FENAFISCO, 
em parceria com o SINDIFISCO/SC, realizou 

a primeira edição do Workshop Pacote Antisso-
negação na cidade de Florianópolis. 
Participaram do evento representantes do Mi-
nistério Público, da OAB, do Judiciário, da Pro-

curadoria Geral do Estado, e das Administrações 
Tributárias de todo o Brasil. O objetivo do en-
contro foi o de apontar alternativas e ferramen-
tas que possibilitem o combate à sonegação 
fiscal, que desvia significativa parcela dos recur-
sos que deveriam ser aplicados em investimen-

tos de infraestrutura, saúde, educação.
A iniciativa foi tão produtiva que uma segunda 
edição foi realizada em maio na cidade de São 
Paulo. Ao final de cada workshop, foram apre-
sentados os posicionamentos e discutidos os 
termos das proposições de ações para combate 
à sonegação pelo Fisco estadual e distrital.
Primeiramente, foram definidas 27 propostas, e 
após amplo diálogo, 22. Em 2017, a FENAFISCO 
irá retomar o debate com novos Workshops do 
Pacote Antissonegação, dando seguimento ao 
projeto, almejando, ao final, chegar a um con-
junto sugerido de 10 medidas, que serão apre-
sentadas para a sociedade. 
Em março de 2016, o SINDIFISCO publicou e re-
meteu a todos os filiados uma edição especial 
sobre o tema. A versão digital está disponível 
para visualização em nosso site, na aba Pu-
blicações > Jornal. Confira!
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PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO TRIÊNIO 
2016-2019 

Nos dias 13 e 14 de junho, a Diretoria Executi-
va do SINDIFISCO/SC, sob orientação do 

Professor Ricardo Alves Rabelo, realizou o Plane-
jamento Estratégico que norteará as atividades 
dos membros eleitos para o triênio 2016-2019. 

Durante dois dias de intenso debate foram 
feitas avaliações da última gestão, do cenário e 
desafios, definidas estratégias, metas e ações, 
com vista ao atingimento dos objetivos. 

Entre os principais objetivos traçados estão: 
buscar estratégias para tornar a instituição cada 
vez mais forte e atuante, inovação e maior clare-
za no contato com os filiados e o desenvolvi-
mento de ações de fortalecimento da carreira do 
Auditor Fiscal Tributário. 

Relevante também destacar o quão funda-
mental é que a Diretoria Executiva debata e apro-
funde o conhecimento sobre as oportunidades, 
ameaças, pontos fracos e fortes da carreira e da 
instituição, a fim de construir uma base sólida de 
informações para tomada de decisão.

GIRO PELO ESTADO 
Em 30/04/16 o Presidente Fabiano Dadam 

Nau iniciou seu quinto mandato à frente do 
SINDIFISCO, com a chapa denominada Compro-
metimento e Atitude.

Desde o início do mandato, a Diretoria Execu-
tiva eleita para o triênio 2016/2019 realiza con-
tato direto com os Auditores Fiscais Tributários fi-
liados e não-filiados à instituição, visitando as re-
gionais de todo o Estado.

O denominado “Giro pelo Estado” consiste 
em visitas regulares às regionais, nas quais a di-
retoria expõe as ações que vêm sendo desempe-
nhadas pelo Sindicato e ouve a categoria a res-
peito de seus principais anseios para que, con-
juntamente, definam-se os próximos passos a 
serem trilhados.

No mês de agosto, lançamos uma edição es-
pecial da revista SINDIFISCO, com fotos de todos 
os encontros realizados em 2016. 
A edição digital está disponível no site, na 
aba Publicações > Jornal. Confira! 

S I N D I C A T O
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REUNIÕES COM SECRETÁRIO DA FAZENDA
Durante o ano de 2016, o SINDIFISCO se reu-

niu em diversas oportunidades com o Se-
cretário de Estado da Fazenda, Antônio Marcos 
Gavazzoni. 

Nos encontros, sempre produtivos, foram 
discutidos diversos temas de interesse da Admi-
nistração Tributária Catarinense, do Estado de 
Santa Catarina e da carreira dos Auditores Fiscais, 
em especial os que concernem à realização de 
um novo concurso público, às promoções, às al-
terações na Lei Complementar 442/09 e aos dois 
meses de produtividade em atraso para audito-
res ingressos de diversos concursos.

20/10/2016

13/10/2016 04/07/2016

VISITA A PARLAMENTARES NA ALESC 
Ao longo de 2016, repetindo o que já ocor-

rera anteriormente, o SINDIFISCO partici-
pou de diversas reuniões de interesse da cate-
goria na Assembleia Legislativa do Estado de 
Santa Catarina (ALESC).

O Presidente Fabiano Dadam Nau e os dire-
tores sempre foram muito bem recebidos e 
conseguiram estabelecer uma boa base de diá-
logo com deputados estaduais. 

Na última oportunidade, o nosso Presiden-
te e Vice foram recebidos pelos Deputados Gel-
son Luiz Merísio (PSD) e Aldo Schneider 
(PMDB), respectivamente o Presidente e o 1º 
Vice-Presidente da Casa. Ambos agradeceram e 
se dispuseram a auxiliar no encaminhamento e 
trâmite de matérias relativas à Administração 
Tributária Catarinense.

Deputado Estadual 
Gelson Merisio Deputado Estadual Aldo Schneider

S I N D I C A T O
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I ENCONTRO DE 
 APOSENTADOS

 E PENSIONISTAS

N o mês de outubro, nos dias 07 e 08, o SIN-
DIFISCO realizou o I Encontro de Aposenta-

dos e Pensionistas do SINDIFISCO e Affesc, na 
Sede da Associação, em Florianópolis.

O objetivo do evento foi o de reunir filia-
dos e associados das instituições em ativida-
des de integração, celebrando o reencontro 
de colegas aposentados e pensionistas. 

Os participantes assistiram à palestra com 
o tema “Qualidade de Vida – Viver com Gra-

ça“, com a especialista em gerontologia e me-
dicina de família, Dra. Mary Anni Solis Ma-
chado Benini, e participaram de jantar de 
confraternização, jogos desportivos e café co-
lonial.

O SINDIFISCO publicou uma edição espe-
cial da revista com fotos do evento.

 A edição digital está disponível no si-
te, na aba Publicações > Jornal. Confira! 

GRUPO DE 
ESTUDOS LEI 

AFRE
Dando continuidade à constante políti-

ca de valorização da classe, o SINDI-
FISCO formou, no mês de setembro, uma 
comissão composta por integrantes volun-
tários de todos os níveis da carreira com o 
objetivo de propor alterações na Lei Com-
plementar 442 de 2009, que dispõe sobre 
a carreira do Auditor Fiscal da Receita Esta-
dual.

Atualmente a comissão está realizando 
estudos sobre a carreira e comparativos en-
tre as demais carreiras típicas de Estado. O 
diálogo permanece sendo realizado em reu-
niões na Sede do SINDIFISCO em Florianó-
polis.

REUNIÃO DA DIRETORIA EM BLUMENAU

Atendendo a pedidos recebidos de colegas auditores fiscais durante o          
Giro pelo Estado, realizado  durante o mês de agosto, a Diretoria Exe-

cutiva do SINDIFISCO esteve reunida na Gerência Regional de Blumenau 
em 18/10.

A excelente sugestão recebida foi a de que o SINDIFISCO realizasse reu-
niões ordinárias de diretoria em algumas cidades do interior do estado co-
mo forma permanente de aproximação com os filiados lotados fora da ca-
pital.

A iniciativa, que será mantida em 2017, foi muito elogiada pelos filia-
dos presentes, e o diálogo extremamente produtivo. 
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ANIVERSÁRIO SINDIFISCO  
O Sindicato dos Fiscais da Fazenda do Estado 

de Santa Catarina – SINDIFISCO – celebrou 
no dia 22/10/2016, seu 28º ano de existência.

Fundado em 22 de outubro de 1988, é a or-
ganização sindical responsável pela defesa dos 
direitos e interesses da carreira típica de Estado 
dos Auditores Fiscais da Administração Tributária 
de Santa Catarina, esses, por sua vez, incumbidos 
da nobre missão de carrear aos cofres públicos re-
cursos que possibilitem ao estado oferecer servi-

ços de qualidade ao cidadão catarinense.
E mais do que isso: a independência e auto-

nomia em relação aos poderes públicos e partidos 
políticos dá total capacidade à instituição de lutar 
incansavelmente pelo estado democrático de di-
reito e pelo interesse público em questões que tra-
tem de matéria concernente ao tributo, tendo, co-
mo alicerce, a busca pela justiça tributária e a con-
sequente redução da desigualdade social.

Parabéns SINDIFISCO pelos 28 anos!

AUXÍLIO SOCIAL E APOIO A PROJETOS 

O SINDIFISCO manteve, em 2016, o apoio 
ao Projeto Integrar, que oferece curso pré-vesti-
bular para alunos de baixa renda que estão em 
busca de melhores condições de vida por meio 
da educação, batalhando para ingressar na uni-
versidade pública. 

Foram realizadas doações semestrais, que 
são utilizadas para a manutenção das despesas 
mensais do projeto, quinze exemplares de cada 
uma das leituras obrigatórias da Universidade 
Federal para o vestibular e 60 exemplares da re-
vista Guia do Estudante, materiais que servem 
de auxílio para os estudos dos alunos. 

Quatro computadores antigos que não 
eram mais utilizados foram doados pelo SINDI-
FISCO, em conjunto com a doação de diversos 
computadores de mesa e portáteis de filiados e 

integrantes da diretoria.
O suporte oferecido pelo SINDIFISCO desde 

2013 é o reconhecimento pelo trabalho sério 
que vem sendo desenvolvido pelos voluntários: 
desde o início, o projeto já auxiliou na aprova-
ção de mais de 300 alunos em universidades 
públicas, garantindo um percentual de aprova-
ção de 42%, índice maior que o dos principais 

cursos pré-vestibulares de Florianópolis.
Confira, nas páginas 27 e 28, a entrevista 

com os alunos do Projeto e conheça um pouco 
mais da história. 

Importante: você também pode apoiar 
a iniciativa apadrinhando alunos. Acesse o 
site http://www.projetointegrar.org/ 
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Em toda sua trajetória, o SINDIFISCO sempre 
buscou auxiliar projetos sociais que beneficias-
sem a comunidade. 
No ano de 2016, o SINDIFISCO realizou doação à 
Fundação Serte, instituição filantrópica de as-
sistência social e educação, sem fins econômi-

cos e com sede em Florianópolis.
As obras sociais envolvem assistência a 59 
crianças e idosos, abrigados em regime integral 
(24 horas), além de 179 crianças na educação 
infantil e pré-escolar.
As despesas da entidade são, principalmente, 
de pessoal (cuidadores, enfermeiros, assistentes 
sociais, professores, médicos, pessoal adminis-
trativo e de manutenção em geral). Além disso, 
há despesas com alimentação (800 refeições 
diárias), fraldas geriátricas (5.500 por mês) e 
lavanderia (cerca de 300 quilos de roupas são 
higienizados e processados diariamente).
A Serte é mantida por doações, por brechós (de 
roupas e móveis), bazar, livrarias e repasses de 
recursos públicos.
No mês de outubro, após realização de um 
grande brechó beneficente, pensado para auxi-

liar a equilibrar as finanças da entidade, a sede 
da instituição foi arrombada e a arrecadação 
furtada.
Com receio de que a atividade assistencial pu-
desse ser sustada, e diversas crianças e idosos 
ficassem sem auxílio, o SINDIFISCO realizou do-
ação do valor de R$ 2.500,00 (dois mil e qui-
nhentos reais), para ajudar com as despesas ge-
rais da instituição. Vários filiados também cola-
boraram.
Você também pode ajudar a Serte, com volun-
tariado ou através de doações. 
Conheça um pouco do trabalho da SERTE no si-
te: http://serte.org.br/
Sede Obras Sociais: Rua Leonel Pereira, 604, Ca-
choeira do Bom Jesus – CEP: 88.056-300, Flo-
rianópolis/SC

FUNDAÇÃO

A COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE 
ACIDENTES é uma comissão formada por cola-
boradores de uma organização que trabalham 
visando ao desenvolvimento de ações de saú-
de e segurança do trabalho a fim de avitar aci-
dentes e doenças laborais.

A CIPA da Secretaria da Fazenda irá desem-
penhar um projeto, visitando as regionais do 
Estado com o intuído de promover a prevenção 
de acidentes. O Sindifisco conhece e sabe deste 
importante trabalho. Por isto, é colaborador da 
Comissão!  

Em novembro, o SINDIFISCO realizou doação à   
Associação São Luiz, entidade que oferece programas 
assistenciais a crianças, adolescentes e idosos carentes.

Fornece programas de formação e promoção hu-
mana, inclusão social e cidadania aos assistidos. 

Conheça o projeto no site http://www.saoluiz.org.
br/ ou pessoalmente, na Rua Pe. Schrader, 01 - Agro-
nômica - Florianópolis/SC.

ASSET/SC - ASSOCIAÇÃO DE ESTUDOS TRIBUTÁRIOS DE SANTA CATARINA
Por iniciativa da Câmara de Ética Tributária 

do Estado de Santa Catarina – CET/SC,  que tem 
o SINDIFISCO/SC como um dos seus membros, 
foi fundada a Associação de Estudos Tributários 
de Santa Catarina – ASSET/SC, entidade dedica-
da à pesquisa e ao debate sobre matéria tributá-
ria. 

A Assembleia Geral de fundação ocorreu na 
sede do Conselho Regional de Contabilidade de 
Santa Catarina –  CRC/SC, no dia 28/06/2016. 
Participaram, na condição de membros funda-
dores da ASSET/SC, os Auditores Fiscais da Re-

ceita Estadual Ari Pritsch, Asty Pereira Júnior,   
Deonísio Koch e Velocino Pacheco Filho.

A associação, constituída com objetivos cul-
turais, terá por finalidade a pesquisa, o estudo, a 
difusão, o ensino, o aprimoramento e o inter-
câmbio de conhecimento na área da ciência jurí-
dica do direito tributário e da ética tributária, 
com ênfase nas relações do contribuinte com a 
Fazenda Pública, da busca da justiça fiscal, no 
combate à sonegação fiscal e na instituição da 
autonomia da administração tributária.

O SINDIFISCO é apoiador deste projeto! 

No dia 22/11/2016, a entidade realizou seu pri-
meiro Seminário , intitulado “Os 50 Anos do CTN e os 
Caminhos para uma Justiça Fiscal”, oportunidade em 
que os participantes puderam debater temas rele-
vantes e de grande interesse da tributação no Brasil.
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O Sindifisco sempre incentiva seus filiados a participarem de cursos, workshops e seminários nas áreas em 
que atuam. No mês de agosto/16, o CRC/SC realizou o  V Seminário Catarinense sobre Atualidades Jurídico-Contábeis. 
Por considerar que a temática do evento foi pertinente à atuação do Auditor Fiscal, arcou com o valor da inscri-
ção dos filiados que desejassem participar e pediu para que escrevessem sobre o tema, como uma forma de 
compartilhar a experiência.  Confira abaixo o texto escrito pela filiada Aline Lúcia Baroni: 

A (im)possibilidade de identificação de significados seguros 
nas hipóteses de licitude do planejamento tributário

O planejamento tributário não é algo trivial. Busca-
-se otimizar recursos, dentro de opções até mesmo líci-
tas, mas nem sempre aceitas pelo Fisco. Um grande 
marco nesse sentido  refere-se ao julgamento do caso 
Gregory v. Helvering, na década de 30, nos Estados Uni-
dos.

A protagonista do caso, Evelyn Gregory, criou e dis-
solveu algumas empresas, reorganizando-as, de modo 
a não ser tributada pela geração de rendas nessas tran-
sações. A legislação do imposto de renda à época do 
fato excluía da base de cálculo transações de ações que 
eram provenientes de reorganizações empresariais. Não 
havia impedimentos legais para o feito. Cumpria-se o 
disposto na legislação americana. Ainda assim, foi au-
tuada pelo Fisco, pela ausência do pagamento do tribu-
to percebido por ele como devido.

Em discussão judicial, Evelyn foi vencedora em pri-
meira instância. Entendeu-se que não havia restrições 
legais ao feito, tendo ela pautado seus negócios nos ter-
mos do que era realmente permitido. Entretanto, em 
segunda instância, a decisão anterior foi revista. Evelyn 
levou a lide até a Suprema Corte americana, que man-
teve o julgado em segunda instância, favorável às auto-
ridades fazendárias. 

A Suprema Corte reconheceu o direito que os em-
presários detinham, ao reorganizar seus negócios, de 
modo a diminuir a carga tributária, mas sem desrespei-
tar a Fazenda, que deveria averiguar as reais intenções 
do contribuinte. Se o objetivo fosse meramente a redu-

ção da carga fiscal, sem levar em conta a substância, os 
meandros do negócio e a real necessidade empresarial, 
seria ele apenas um disfarce, uma simulação. Conside-
rou-se que a transação geradora de renda sem tributa-
ção, em sua essência, não alcançou a intenção pura da 
lei. 

Esta decisão resultou em duas doutrinas, quais se-
jam:

1 – O planejamento tributário, para ser oponível ao 
Fisco, deve ter substância econômica (substance over 
form). 

Por trás de um ou mais negócios jurídicos consubs-
tanciados por documentos existe uma realidade econô-
mica. A tributação não deve ser baseada nos papéis, 
mas no fato econômico praticado pelo sujeito passivo 
da obrigação tributária. O que prevalece é a substância 
e não a forma do negócio. A realidade econômica que 
não reflete o negócio jurídico está intrinsecamente liga-
da ao instituto da simulação.

2 – O planejamento tributário, para ser oponível ao 
Fisco, deve ter propósito negocial (doutrina do business 
purpose).  

O propósito negocial, preconiza que os negócios 
jurídicos devem perseguir uma finalidade econômica 
(função social do contrato), tendo como objetivo princi-
pal a otimização dos negócios da empresa. Se a única 
finalidade por trás dos negócios for a redução da carga 
tributária, o planejamento poderá ser invalidado pela 
autoridade competente.

Restou reconhecido o direito do contribuinte de re-
alizar o planejamento tributário, mas respeitando o ele-
mento teleológico das leis fiscais, concebidas para oti-
mização da arrecadação. A partir do caso Gregoy, as for-
múlas negociais que fogem ao sentido originário das 
leis implicam em simulação, fraude à lei e abuso de di-
reito, podendo ser desconsideradas pelas autoridades. 

No Brasil, os Art. 116, parágrafo único e 149, VII, do 
Código Tributário Nacional, corroboram deste entendi-
mento: 

“Art. 116, parágrafo único: A autoridade adminis-
trativa poderá desconsiderar atos ou negócios jurídicos 
praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência 
do fato gerador do tributo ou a natureza dos elementos 
constitutivos da obrigação tributária, observados os 
procedimentos a serem estabelecidos em lei ordinária.” 
e

“ Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de 
ofício pela autoridade administrativa nos seguintes ca-
sos:

 ...
  VII - quando se comprove que o sujeito passivo, ou 

terceiro em benefício daquele, agiu com dolo, fraude ou 
simulação.”.

Assim, é mister dispender atenção ao planejamen-
to tributário. Ainda que não sejam ilegais, os mecanis-
mos utilizados precisam perseguir o verdadeiro sentido 
das normas tributárias.

Aline L. Baroni
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No ano de 2004, as auditoras fiscais da admi-
nistração tributária catarinense, Maria Aparecida 
Mendes e Vandeli Dannebrock, lotadas, naquele 
momento, na Gerência Regional de Blumenau, 
visitaram uma escola estadual em Rodeio para a 
apresentação de um projeto aos professores da 
escola: o Projeto de Educação Fiscal.

Num primeiro momento reinou a descon-
fiança. Como confessou a diretora da Escola à 
época, os professores questionavam: que tipo de 
trabalho novo desejam nos repassar? Mais um 
projeto entre os tantos que teremos que assumir, 
além de todas as demandas da escola?

Passado o momento inicial de desconfiança, 
o trabalho resultou na realização de uma gincana 
que conseguiu envolver toda a comunidade: par-
ticiparam os professores, alunos, pais de alunos, 
servidores públicos municipais, entre os quais o 
Prefeito Municipal, representantes da Receita Fe-
deral e da Receita Estadual.

Entre as tarefas foram desenvolvidas ativida-
des como identificação dos diversos tributos, a 
busca por documentos fiscais antigos, apresenta-
ção de servidores públicos e a atividades que de-
sempenham (identificação do gasto público), ta-
refas voltadas à consciência ambiental (coleta de 
óleo usado de cozinha e de papel reciclável).

Com esta experiência a professora Rosângela 
Bilbao, a outrora diretora da Escola Estadual 
Oswaldo Cruz de Rodeio, atualmente professora 
aposentada, propôs a realização de uma gincana 
nos mesmos moldes à direção da Escola de Edu-
cação Básica Professor João Widemann. 

O projeto, desenvolvido e aprimorado duran-
te a realização do curso de Disseminadores de 
Educação Fiscal organizado pela ESAF, tinha co-
mo mote a disseminação de conteúdos de  edu-
cação fiscal com enfoque na cidadania, além da  
integração dos alunos das séries iniciais do ensino 
médio.

A Escola João Widemann é uma das maiores 
escolas da rede estadual de ensino, com 3 turnos 
de funcionamento e com mais de 2000 alunos. 
Recebe das séries iniciais ao ensino médio, alunos 
oriundos de várias escolas, das redes municipal, 
estadual e particular.  O formato de gincana per-
mite uma identificação e integração destes alu-
nos – por este motivo a gincana realizou-se com 
as 1as. Séries do Ensino Médio.

Assim, no ano de 2012 foi realizada a primei-
ra edição da Gincana de Educação Fiscal da Escola 
João Widemann, com a participação de Patrícia 
Nazário, Rosângela Bilbao e Ramirez Rodrigo de 
Souza na coordenação do projeto. A apresentação 

da fundamentação da gincana dá bem o alcance 
do projeto: 

“Educar para a cidadania é um dos objetivos 
mais difíceis de ser alcançado. Nessa  busca por 
uma educação plena o aluno, a comunidade e a 
sociedade devem ser protagonistas da sua histó-
ria e encontrar na escola o espaço para aprender, 
conviver e partilhar todo conhecimento adquiri-
do.

O plano de trabalho proposto neste projeto 
efetivamente envolve a comunidade escolar, pois 
vem ao encontro e expectativas dos alunos, rela-
cionadas ao tema Educação Fiscal no cotidiano de 
cada segmento e no programa das diversas disci-
plinas participantes.

Oportunizar conhecimento sobre Educação 
Fiscal vem diretamente colaborar com a constru-
ção da cidadania tornando nossas crianças e jo-
vens mais participativos.”

Em 2013 foi realizada uma nova edição da 
Gincana, projeto que acabou sendo premiado 
com a 2.ª colocação do Prêmio Nacional de Edu-
cação Fiscal,  promovido pela Febrafite - Federa-
ção Brasileira de Associações de Fiscais de Tribu-
tos Estaduais – e que recebeu 190 inscrições de 
19 Estados e do Distrito Federal, tendo como ob-
jetivo premiar os melhores projetos de educação 

GINCANA DE EDUCAÇÃO FISCAL
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fiscal que trabalham a importância social do tributo e 
das receitas públicas.

Em 2016 a Escola realizou a 3ª edição da Gincana 
de Educação Fiscal com enfoque desta vez na susten-
tabilidade. Com a participação de aproximadamente 
300 alunos, a gincana compreendeu cinco etapas, 
estendendo-se até novembro deste ano. O evento 
deste ano contou com a parceria do Programa Esta-
dual de Educação Fiscal, da Receita Federal do Brasil, 
da Associação Comercial e Industrial de Blumenau – 
ACIB e do SINDIFISCO. O SINDIFISCO, a exemplo das 
edições anteriores, brindou as equipes vencedoras 
com um passeio ao parque de diversões do Beto Car-
rero.

Na abertura do evento participaram, além do Di-
retor da Escola, Cornelio Pereira dos Santos Neto, e 
membros do corpo docente, o Auditor Alexandre Nu-
nes, representando a RFB, o Auditor Fiscal Rondinelli 
Borges de Macedo, representando o SINDIFISCO e a 
Auditora Fiscal Vandeli Rohsig Dannebrock, represen-
tando o Programa Estadual de Educação Fiscal.  Os 
palestrantes procuraram mostrar a relação da Educa-
ção Fiscal com temas atuais e presentes no dia-a-dia 
dos estudantes, como o combate à corrupção, a pre-
servação do patrimônio público e ações sociais. 

No mês de junho os alunos participaram do “Pe-
dágio Solidário da Apae”, que constituiu uma das 
provas da Gincana. 

No dia 22 de julho os auditores fiscais Vandeli e 
Rondinelli participaram de uma atividade da ginca-
na: a prova online noturna. A prova noturna foi reali-
zada das 22 h do dia 22 às 02h do dia 23. Durante a 
prova as equipes tiveram que entrar em contato com 
os auditores, questionando sobre as atividades por 
eles exercidas e solucionar questões surpresas, con-
tactando os auditores fiscais via redes sociais (face-
book / whattsapp ). 

Tratou-se de uma forma de aproximação dos 
alunos com a realidade dos trabalhos desenvolvidos 
pelo Fisco Estadual, ressalta Vandeli. “O contato com 
o ambiente escolar, com a indignação dos alunos so-
bre temas como a corrupção e com o interesse em 
discutir aspectos da aplicação dos recursos públicos é 
muito interessante e essencial para o exercício da ci-
dadania. O projeto sempre me desafiou e me estimu-
lou a encontrar formas de auxiliar os alunos da esco-
la, a partir de um conhecimento muito específico que 
acabamos por adquirir em razão do nosso trabalho. 
Quem gosta do tema com certeza pode se integrar ao 
projeto”. 

Texto: VANDELI ROHSIG DANNEBROCK

S I N D I C A T O
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PRÊMIO GESTOR PÚBLICO UDESC/ESAG

No mês de junho ocorreu a cerimônia de 
premiação do Prêmio de Boas Práticas em Ges-
tão Pública UDESC/ESAG. A apresentação das 
práticas finalistas, e o evento que premiou os 
ganhadores aconteceram no auditório da 
UDESC - Universidade do Estado de Santa Cata-
rina, em Florianópolis, durante os dias 15 e 16 
de junho.

A iniciativa do Departamento de Adminis-
tração Pública do Centro de Ciências da Admi-
nistração e Socioeconômicas (ESAG), da UDESC, 
busca identificar, reconhecer, estimular e pre-
miar as práticas inovadoras de gestão, entendi-
das como um conjunto de ações e procedimen-
tos que consolidam avanços na realização do 
interesse público. 

O SINDIFISCO/SC, organização sindical re-
presentativa dos Auditores Fiscais da adminis-
tração tributária catarinense, categoria respon-
sável pela busca incessante de recursos que ga-
rantam ao Estado condições financeiras de ofe-
recer serviços de educação, segurança e saúde à 
população catarinense, foi apoiador e incenti-
vador desta primeira edição do prêmio, por 
acreditar que tão importante quanto a obten-
ção do recurso é a sua aplicação transparente e 
de qualidade.

Estiveram presentes na cerimônia de aber-
tura o Diretor Brani Besen e o filiado Renato 
Dias Marques de Lacerda, que participou como 
representante do SINDIFISCO/SC na Comissão 
Julgadora.

A Secretaria de Estado da Fazenda de Santa 
Catarina concorreu ao prêmio com duas práticas 
de gestão: i) na Categoria Tecnologia, com a 
prática “Portal SC transferências”; ii) na Catego-
ria Qualidade na Gestão Pública, com a prática 
Cartão de pagamentos do Estado de Santa Ca-
tarina – CPESC.  

Ao todo, 31 práticas foram avaliadas; 21 fo-
ram qualificadas como boas práticas em gestão 
pública (na temática do prêmio: transparência 
com cidadania) e receberam certificados com 
selo de reconhecimento.

Ações desenvolvidas pelo Corpo de Bom-
beiros Militar (CBMSC) e pela Prefeitura de Blu-
menau foram as principais vencedoras da edi-
ção inaugural do Prêmio de Boas Práticas em 
Gestão Pública Udesc Esag. O Aplicativo FireCast 
Comunidade, desenvolvido pela Divisão de Tec-
nologias do CBMSC para notificar, em tempo 
real, atendimentos da corporação a emergên-
cias em todo Estado, venceu a categoria “Tecno-
logias de Informação para Transparência”.

A segunda colocação ficou com o Sistema 
de Gestão de Estradas Rurais (Sisger), implan-
tado pela Prefeitura de Lages; e, em terceiro, o 
programa Ouvidoria Transparente, da Prefeitura 
de Palhoça.

Na categoria “Qualidade na Gestão Pública”, 
a prática vencedora foi Programa Gestão Trans-
parente, da Prefeitura de Blumenau, que im-
planta e aperfeiçoa ações e ferramentas que 

ampliam o acesso às informações da adminis-
tração municipal.

A segunda colocação ficou com a prática 
Mais Acesso às Compras Governamentais, da 
Prefeitura de Timbó; e, em terceiro, a prática Po-
liciamento Orientado a Soluções de Problema, 
com o caso do Conselho Comunitário de Segu-
rança (Conseg) do Centro de Florianópolis.

Premiação
Para os primeiros colocados de cada cate-

goria, o prêmio incluiu a participação (de um 
representante por prática) no encontro global 
da Parceria Governo Aberto (Open Government 
Partnership - OGP Global Summit), em dezem-
bro, em Paris.

Os segundos colocados em cada categoria 
participam (um integrante por prática) de um 
evento nacional relacionado ao tema do prê-
mio, a ser definido.  A premiação também in-
cluiu a entrega de troféus aos três primeiros co-
locados. 

O SINDIFISCO também apoiou o projeto 
custeando as passagens aéreas, hospedagem e 
diárias para 6 participantes. 

UDESC/ESAG realiza premiação do “Prêmio de Boas Práticas em Gestão Pública” em Santa Catarina
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WALDEMAR BEDUSCHI 
No Mês de maio de 2016, o SINDIFIS-

CO deu um pulinho em Gaspar/SC para 
conversar com o Sr. Waldemar Beduschi, 
auditor aposentado da administração tri-
butária catarinense.

Nascido em 23 de agosto de 1921, 
Marzinho, como é chamado pelos fami-
liares, iniciou os trabalhos na fiscalização 
no cargo de auxiliar de administração, no 
remoto ano de 1947. Após prestar con-
curso no ano seguinte, no qual havia exi-
gência de conhecimentos de português, 
matemática e contabilidade, foi nomea-
do no cargo de “subfiscal”, com designa-
ção para a cidade de Ibirama. 

Foi onde conheceu a esposa Irmgard 

Beduschi, com quem já está casado há 
mais de 60 anos e tem cinco filhos.

Posteriormente, em 1951, foi remo-
vido para Chapecó, que abrangia a região 
de aproximadamente 45 municípios, até 
as fronteiras do PR, RS e Argentina.

Trabalhou por diversas regiões de 
Santa Catarina, até se aposentar em 
1969.

O SINDIFISCO agradece ao filiado pe-
lo relato de suas histórias, e convida to-
dos os filiados a lerem o relato escrito por 
ele na segunda edição do livro “História 
do Fisco Catarinense - Construindo uma 
Santa Catarina melhor”, denominado “Vi-
da de aventura”. Foto: maisqueumclick.wordpress.com

PROCESSOS IMPETRADOS 
PELO SINDIAFRE

O SINDIFISCO, preocupado com desdobra-
mentos judiciais negativos após a extinção do 
SINDIAFRE, apresenta a seguir relação de pro-
cessos em andamento que foram impetrados 
pelo SINDIAFRE. Aguardamos sugestões para 
inclusão de processos que não estão abaixo re-
lacionados.   

Processo n º9047107-68.2005.8.24.0000. 
Mandado de Segurança. Impetrante. SINDIA-
FRE. Impetrados: Secretário de Estado da Admi-
nistração do Estado de Santa Catarina – SEA/
SC.  Advogada: Ana Flora Winckler. Localização: 
TJSC 2º Grau. Última movimentação: 
09/09/2016. Expedido termo.

Processo nº 0040635-62.2010.8.24.0023 

(023.10.040635-4). Embargos à Execução.  
Apelante: SINDIAFRE. Apelado: IPREV/SC. Ad-
vogada: Ana Flora Winckler. Localização: TJSC 2º 
Grau. Última movimentação: 11/03/2016. Re-
cebido pelo gabinete.

Processo nº 0037473-59.2010.8.24.0023 
(023.10.037473-8). Embargos à Execução. 
Apelante: SINDIAFRE. Apelado: SEA/SC. Advo-
gada: Ana Flora Winckler. Localização: TJSC 2º 
Grau. Última movimentação: 08/09/2016. Re-
cebido pelo gabinete.

Processo nº 0037473-59.2010.8.24.0023 
(023.10.037473-8). Embargos à Execução. 
Apelante: SINDIAFRE. Apelado: SEA/SC. Advo-
gada: Ana Flora Winckler. Localização: TJSC 2º 

Grau. Última movimentação: 08/09/2016. Re-
cebido pelo gabinete.

Recurso Especial nº 1210650/SC. Inci-
dência sobre Licença-Prêmio/Abono/Indeniza-
ção.  Imposto de Renda de Pessoa Física.  Recor-
rente:  Fazenda Nacional. Recorrido: SINDIAFRE. 
Advogada: Ana Flora Winckler. Localização: STJ. 
Última movimentação:31/03/2011 - Ofício nº 
006124/2011-CD2T encaminhando à origem 
peças do processo transitado em julgado expe-
dido ao(à) Diretor(a) da Subsecretaria Judiciária 
do Tribunal Regional Federal da 4ª Região.

ENTREVISTA
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SINDIFISCO PARTICIPA DO 
CONAFISCO EM BELÉM/PA

Cerca de quinze colegas auditores fiscais tri-
butários de Santa Catarina representaram 

o SINDIFISCO no XVII Congresso Nacional do 
Fisco Estadual e Distrital, realizado pela Fede-
ração Nacional do Fisco Estadual e Distrital - 
FENAFISCO, na cidade de Belém-PA, de 27 de 
novembro e 01 de dezembro de 2016.

O evento é realizado a cada três anos e tem 
como objetivos: a eleição da Diretoria Executiva 
e o Conselho Fiscal da Fenafisco, a discussão e 
deliberação de diretrizes para elaboração do 
plano de ação política da entidade, a promoção 
da organização, mobilização e desenvolvimen-
to sindical do fisco estadual.

Neste ano, a temática “Sonegação Fiscal é 
crime, quem paga a conta é você”, congregou 
participantes de 30 sindicatos filiados, que re-
presentam aproximadamente 40 mil auditores 
fiscais tributários estaduais e distritais. Foram 
debatidas questões relevantes para o país, es-
pecialmente focadas no combate ao crime de 
sonegação fiscal e à corrupção, demonstrando 
também que é possível ampliar a arrecadação 

de tributos sem aumento da carga tributária.
No segundo dia de evento, foi realizada a   

eleição para a Diretoria Executiva da entidade, 
que já foi presidida pelo Auditor Fiscal Tributário 
de Santa Catarina Rogério Macanhão por dois 
mandatos (2005/2007 e 2007/2010). O Presi-

dente do SINDIFISCO/SC, Fabiano Dadam Nau, 
foi eleito vice-presidente da federação para o 
período de 01/12/2016 até 30/11/2019.

É a competência e experiência de Santa Ca-
tarina auxiliando a Administração Tributária 
Brasileira a se estruturar.

Abertura Estatutária

S I N D I C A T O
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Auditor fiscal catarinense ganha prêmio no 
7º Concurso de Monografias da FENAFISCO

O Auditor Fiscal Joacir Sevegnani represen-
tou os catarinenses no 7º Concurso de Mo-

nografias da FENAFISCO, apresentando o traba-
lho durante o XVII Congresso Nacional do Fisco 
Estadual e Distrital (Conafisco), que foi realiza-
do entre os dias 27 de novembro e 01 de de-
zembro de 2016, em Belém-PA.

O concurso tem o objetivo de incentivar a 
pesquisa em assuntos relacionados a Direito Tri-
butário, Direito Criminal Tributário, Assuntos 
Fiscais da Área de Tributação, Arrecadação e Fis-
calização, Educação Fiscal e Sindicalismo Públi-
co e Gestão de Pessoas,  e promover a capacita-
ção e aperfeiçoamento dos servidores públicos 
pertencentes à base de representação dos sin-
dicatos filiados à Federação.

Graduado em Ciências Contábeis e Direito, 
especialista em Gestão Fazendária, Mestre e 
Doutor em Ciência Jurídica, o filiado desenvol-
veu monografia sobre o tema “O princípio cons-

titucional da solidariedade social sob a ótica da 
tributação e das políticas públicas no Brasil”, e 
obteve, após avaliação da comissão de profes-
sores da Universidade Católica de Brasília, o 2º 

lugar no concurso, com premiação de                            
R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais).

O SINFISCO se orgulha muito e parabeniza o 
filiado pela conquista. 

Deputado Estadual/SC Décio Lima  - Palestrante do Evento 
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LENAI MICHELS 

1º REGIONAL - FLORIANÓPOLIS
(48) 3664-4122 

MARCOS ANTONIO ZANCHET

2º REGIONAL - ITAJAÍ
(47) 3398-6077

REINALDO RAPOSO MATHIAS 

3º REGIONAL - BLUMENAU
(47) 3378-8300

JOACIR SEVEGNANI
4º REGIONAL - RIO DO SUL 
(47) 3526-3185

EDSON CARLOS DURLI

6º REGIONAL - PORTO UNIÃO 
(47) 3627-4150

MARCIA MARIA ALVES DE ARRUDA 
BORTOLANZA

5º REGIONAL - JOINVILLE
(47) 3451-1700 

NÉLIO SAVOLDI

7º REGIONAL - JOAÇABA
(48) 3527-9619 

LEANDRO ESPARTEL BOHRER

8º REGIONAL - CHAPECÓ
(48) 3664-4122 

CONHEÇA O CONSELHO DE REPRESENTANTES 
S I N D I C A T O

Ocorreram, em reunião deliberativa dos membros do Conselho de Representantes do SINDIFISCO em agosto, as 
eleições para os cargos de Presidente, Vice-Presidente e Secretário do respectivo conselho.

Os membros (18 filiados ativos e 7 filiados inativos) elegeram o atual representante da DIAT em Florianópolis, 
Felipe Letsch, o colega aposentado Lauro José Cardoso e a representante da 1ª GERFE, Lenai Michels, respectiva-
mente para Presidente, vice-presidente e secretária do Conselho. O SINDIFISCO deseja muito sucesso e parabeniza os 
colegas eleitos para o período de três anos, que é coincidente com o mandato da Diretoria Executiva.
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FELIPE ANDRÉ NADERER

9º REGIONAL - CURITIBANOS 
(49) 3412-3079

CLÓVIS JOSE DE FARIAS

10º REGIONAL - LAGES
(49) 3289-8100 

GEOVANE JOAO ELIAS

11º REGIONAL - TUBARÃO
(48) 3631-9181

JOÃO CARLOS AMBONI PREMOLI

12º REGIONAL - CRICIÚMA 
(48) 3403-1220 

LUCAS PIVATTO

13º REGIONAL - SÃO MIGUEL DO OESTE
(49) 3631-3210  

OSMAEL CIDRAL DA COSTA

14º REGIONAL - MAFRA
(47) 3647-0430 

ANDRÉ BATISTA MENEZES

15º REGIONAL - ARARANGUÁ 
(48) 3529-0165 

FELIPE LETSCH

DIAT - FLORIANÓPOLIS
(48) 3665-2640 

MARCILINO JUCEMAR BONORINO 
FIGUEIREDO

TAT - FLORIANÓPOLIS
(48) 3664-5544

ALINE LUCIA BARONI

SAT - FLORIANÓPOLIS
(48) 3664-5705

S I N D I C A T O
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Em 08/11/2016, a Frente Associativa da 
Magistratura e do Ministério Público (FREN-
TAS), em parceria com a Associação Nacional 
dos Auditores Fiscais da Receita Federal no Bra-
sil (ANFIP), a União dos Auditores Federais de 
Controle Externo (AUDITAR), e a Federação Bra-
sileira de Associações de Fiscais de Tributos Es-
taduais (FEBRAFITE), manifestou-se, através de 
Nota Pública, contra a PEC 55/2016. 

Confira abaixo alguns destaques:

A PEC 55 (PEC 241) pretende inserir no 
texto constitucional um teto para as despesas 
primárias. Dessa forma, será gerada uma sobra 
de recursos, que se destinarão às despesas fi-
nanceiras, cujo maior beneficiado é o setor fi-
nanceiro. A PEC também viola o art. 167, III, 
pois limita exclusivamente “a despesa primária 
total”, destinando todo o restante dos recursos 
para a dívida pública, sem qualquer teto, limite 
ou restrição;

A PEC 55 (PEC 241) NÃO CONTROLA OS 
GASTOS MAIS ABUSIVOS DO BRASIL, pois exclui 
do congelamento os gastos com a chamada dí-
vida pública, que nunca foi auditada, como de-
termina a Constituição (art. 26 ADCT), e sobre a 
qual recaem graves indícios de ilegalidade, ile-
gitimidade e até fraudes. Os gastos com a dívida 
pública já consomem, anualmente, quase me-
tade do orçamento federal e sequer sabe-se 
quem são os sigilosos beneficiários desses gas-
tos;

A PEC 55/2016 PRIVILEGIA OS BANQUEI-
ROS que lucram extraordinariamente no Brasil. 
Os juros abusivos, a remuneração da sobra de 
caixa dos bancos, as operações de swap cam-
bial, os prejuízos do Banco Central e todos os 
demais privilégios que utilizam o Sistema da 
Dívida serão beneficiados, enquanto que os in-
vestimentos sociais ficarão congelados;

A PEC 55 (PEC 241) não enfrenta o cerne 
do problema econômico, instalado no modelo 
tributário injusto e regressivo, e baseia-se em 
falso diagnóstico, identificando uma suposta e 
inexistente gastança do setor público, em parti-
cular em relação às despesas com saúde, edu-
cação, previdência e assistência social, respon-
sabilizando-as pelo aumento do déficit público, 
omitindo-se as efetivas razões, que são os gas-
tos com juros da dívida pública (responsáveis 
por 80% do déficit nominal), as excessivas re-
núncias fiscais, o baixo nível de combate à so-
negação fiscal, a frustração da receita e o eleva-
do grau de corrupção;

Fonte:http://www.amb.com.br/
novo/?p=32726

Nota Pública FRENTAS: 
Manifestação contrária à PEC 55/2016 (PEC 241)

O que é a PEC 241/2016 
ou PEC 55/2016?

O projeto de emenda à constituição nº 
241/2016 (PEC 241/2016), de autoria do poder 
executivo federal, visa à instituição de um novo 
Regime Fiscal no âmbito da União, que estabe-
lece regras gerais de limites ao aumento das 
despesas públicas, com objetivo de tornar as 
contas públicas equilibradas e sustentáveis no 
prazo de 20 anos, fazendo com que o PIB brasi-
leiro retome o crescimento.

Mais conhecido como “PEC do Teto das des-
pesas públicas”, o projeto limita as despesas pri-
márias da União às do ano anterior, corrigidos 

pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor 
Amplo (IPCA), com vistas à formação de supe-
rávit primário. 

Essas disposições afetarão diretamente a 
prestação de serviço público de qualidade e os 
brasileiros mais carentes, a medida em que ve-
da qualquer incremento real de despesa, mes-
mo em períodos em que a economia apresente 
crescimento real, em qualquer área, à exceção 
do pagamento de juros e amortizações da dívi-
da pública, que atualmente já consomem mais 
de 40% dos recursos públicos do orçamento.

N A C I O N A L
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Nos dias 08 e 09 de novembro, o SINDIFIS-
CO/SC esteve representado pelo diretor Ingon 
Rodrigues e pelo filiado Tomé Francisco Etges 

em trabalho coordenado pela FENAFISCO no 
Congresso Nacional. Em especial, acompanha-
mento de projetos de interesse da categoria e 

diálogo com os parlamentares acerca da fami-
gerada PEC 55/2016.

Audiência pública 
no Senado Federal

Em 21 de novembro, a Federação Nacional 
do Fisco Estadual e Distrital (FENAFISCO) parti-
cipou de audiência pública acerca da PEC 
55/2016. Em sua fala, o representante da fede-
ração, o vice-presidente João Marcos de Souza, 
afirmou que o desenvolvimento e aprimora-
mento de medidas de combate à sonegação 
fiscal seriam muito mais efetivas para o desen-
volvimento do país do que uma medida reces-
siva como a PEC 55. 

Aprovada em segundo turno na Câma-
ra dos Deputados no mês de outubro, foi re-
metida ao Senado Federal e atualmente 
denomina-se PEC 55/2016. Em 
09/11/2016, o parecer do Relator, Senador 
Eunício de Oliveira, favorável à proposta, foi 
aprovado na CCJ (Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania). 

De acordo com informações do site do 
Senado Federal, em 22/11, “a Proposta de 
Emenda à Constituição (PEC) 55/2016, 
passou pela quarta sessão de discussão 

no Plenário do Senado nesta terça-feira 
(22). A PEC terá mais uma sessão de dis-
cussão antes de ser votada em primeiro 
turno. Depois, serão mais três sessões de 
discussão em segundo turno para que te-
nha votação definitiva e siga para pro-
mulgação. (...)

A expectativa é de que a PEC seja vo-
tada em primeiro turno no dia 29 de no-
vembro e, em segundo turno, no dia 13 
de dezembro.”

                                  Diretor Ingon Rodrigues e o Filiado Tomé Francisco com 
Senador Paulo Roberto Bauer - PSDB/SC

Informações sobre a 
tramitação do projeto: 

Sindifisco participa de trabalhos 
no Congresso Nacional

Em novembro de 2016, o SINDIFISCO 
publicou encarte na revista especial de 
35 anos da Associação dos Jornais do 
Interior de Santa Catarina (ADJORI/SC), 
explanando, sucintamente, as razões pe-

las quais somos contrários à Proposta de 
Emenda à Constituição 55/2016. Confira 
ao lado: 

Publicação 
SINDIFISCO: 

Comissão  da Fenafisco composta por dirigentes sindicais de vários Estados no 
Gabinete do Senador Dalírio José Beber - PSDB/SC

N A C I O N A L
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Proposta de Emenda à 
Constituição 241/2016 

(PEC 55/2016 - Senado Federal) 

Por que somos contrários? 

1. Não estabelece limite para o teto da despesa com juros e amortização da dívida pública. 
O maior dispêndio de recursos do orçamento público brasileiro seguirá inalterado, agravan-
do-se indefinidamente. 

2. Reduz a capacidade de investimento do Estado.
 Forçado a destinar cada vez mais recursos ao pagamento da dívida (que consumiu 40,3% 
e 45,1% do orçamento federal em 2013 e 2014), o Estado reduz consideravelmente a sua 
capacidade de investir e ao mesmo tempo estimular o setor privado a investir em áreas es-
senciais ao desenvolvimento de uma nação, especialmente em saúde, educação e infraes-
trutura, aumentando a estagnação econômica. 

3. Não abrange a discussão acerca da redução da taxa básica de juros da economia. 
 A elevadíssima taxa básica de juros vigente no Brasil acarreta demasiada transferência de 
renda ao setor financeiro em detrimento de incentivo ao setor produtivo e a investimentos 
em áreas estratégicas. Tanto o setor privado quanto o setor público têm dificuldades na ob-
tenção de recursos para financiar as suas atividades e até mesmo para expandir, afastando 
a possibilidade de novos investimentos e aumentando a contração da economia.

4. Não é necessária ao combate da inflação.
O problema “altista” foi gerado nos últimos anos devido a equívocos de avaliação e atuação 
do governo federal na condução da economia. Por algum tempo, atuou para segurar reajus-
tes na energia, combustíveis e transporte público, mantendo o preço artificialmente baixo. 
Quando os preços foram “destravados”, a inflação aumentou consideravelmente. Devido 
à crise econômica, aumento do desemprego e da desconfiança do consumidor e do setor 
privado, a inflação já demonstra que ficará dentro da meta estipulada pelo Banco Central.

5. Não traz a propagada “retomada da confiança” e não destrava investimentos.
O resultado da proposta será exatamente o oposto: substancial redução de investimentos 
públicos e privados e redução da confiança empresarial, haja vista a deterioração do cenário 
econômico. 

6. Não traz incentivos diretos ao setor produtivo, apenas favorece o setor financeiro. 
Haverá a transferência de renda do setor produtivo, industrial para o setor financeiro: gran-
de parte do capital que poderia ser destinado à construção de novas fábricas, escolas, hos-
pitais, prédios será destinado ao mercado financeiro, de curto prazo, especulativo.

N A C I O N A L
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O que é a PEC 186/2007?
Um projeto para 

mudar o país
A PEC 186 prevê autonomia funcional, admi-
nistrativa e orçamentária às administrações 
tributárias municipais, estaduais/distrital e 
federal. Desta forma, os fiscos poderão pla-
nejar sua atuação independentemente das 
mudanças de governo, evitando interferên-
cias políticas no trabalho.
A proposta trará consigo a integração entre 
os Fiscos, assegurando ao cidadão o incre-
mento na qualidade, eficácia e justiça social 
dos serviços prestados pelas Administrações 
Tributárias.
Com a PEC 186/2007, a fiscalização será mais 

eficiente e independente do poder econômi-
co. Haverá mais igualdade na arrecadação, 
mais justiça social, e o Brasil ampliará a capa-
cidade de investir em crescimento. 
Só com uma fiscalização autônoma, o país 
conseguirá derrubar as barreiras que prote-
gem os “inatingíveis”, os maus empregadores 
e maus empresários que sistematicamente 
descumprem a legislação, sonegando im-
postos e desviando recursos que poderiam 
ser aplicados em saúde, educação e infraes-
trutura.
Cada vez que você consome um produto ou 
serviço, é onerado pelos tributos incidentes. 
Quando uma empresa sonega, é o seu di-
nheiro, e o de todos os brasileiros, que está 
sendo roubado. Quando o assunto é o traba-

lho, então, uma fiscalização sem autonomia, 
impedida de realizar seu trabalho por inter-
ferência de interesses econômicos, é o moti-
vo pelo qual, em pleno século XXI, o País es-
teja longe ainda de erradicar o trabalho es-
cravo. 
A aprovação da PEC 186 não vai garantir ape-
nas mais recursos para o Brasil investir em 
seu crescimento sem aumentar ou criar no-
vos impostos. Uma fiscalização autônoma 
garante também mais igualdade e justiça so-
cial.
Você pode conhecer mais sobre o projeto, 
apoiá-lo, votando pela sua aprovação e tam-
bém assinar a petição no AVAAZ através do 
site: http://www.pec186.org.br/
Fonte: http://www.pec186.org.br/
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PEC 186, UM PROJETO PARA
MUDAR O PAÍS 

Combate à sonegação fiscal, financiado-
ra direta da CORRUPÇÃO. 

Combate à concorrência desleal.
Incremento de eficiência na fiscalização e 

arrecadação de tributos. 
Incremento na justiça fiscal, social e tri-

butária. 

Incremento qualitativo na prestação de 
serviço público.

Meritocracia.
Respeito ao bom contribuinte.
Melhoria na qualidade de vida do cida-

dão.

O que buscamos com a PEC 186/07?

Informações sobre a
tramitação do projeto

A admissibilidade da PEC foi aprovada na 
Comissão de Constituição e Justiça e de Ci-
dadania (CCJC) da Câmara dos Deputados 
no dia 05/06/2013. Após, houve aprova-
ção na Comissão Especial destinada a 
apreciar e proferir parecer sobre a proposta 
em 19/11/2013. 
Atualmente, a PEC está “pronta” para ser 
inclusa na Ordem do dia, ou seja, pautada 
para votação em primeiro turno no Ple-
nário da Câmara dos deputados.
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O que é a PLP 257/2016 
ou PLC 54/2016?

O projeto de lei complementar nº 257/2016 
(PLP 257/2016), de autoria do poder executivo 
federal, dispõe sobre Plano de Auxílio aos Esta-
dos e ao Distrito Federal e medidas de estímulo 
ao reequilíbrio fiscal (refinanciamento das dívi-
das públicas dos Estados e do Distrito Federal 
para com a União). 

Mais conhecido como “Lei da Renegociação 

das dívidas dos Estados”, apresenta diversas 
contrapartidas que afetarão diretamente o ser-
viço público, em especial a suspensão dos con-
cursos públicos, congelamento de salários, não 
pagamento de progressões funcionais (promo-
ções) e outras vantagens (gratificações, auxí-
lios, verbas indenizatórias), revisão dos Regi-
mes Jurídicos dos servidores, etc.

Reuniões e Audiências Públicas sobre a proposta
O SINDIFISCO esteve acompanhando de 

perto as movimentações a respeito do Projeto 
de Lei Complementar Federal nº 257/2016. 

No mês de abril, o Presidente do SINDIFIS-
CO/SC, Fabiano Dadam Nau, o Diretor Jurídico 
Asty Pereira Silva e o Diretor da FENAFISCO, Cel-
so Malhani de Souza, acompanhados de repre-
sentantes de outras 32 entidades representati-
vas de servidores públicos de Santa Catarina, 
reuniram-se com o Deputado Federal Esperi-
dião Amim para tratar do Projeto de Lei Com-
plementar nº 257/2016.
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No mês de abril, esteve presente na Assem-
bleia Legislativa do Estado de Santa Catarina – 
ALESC, na audiência pública para discutir o Pro-
jeto. 

Organizada pelo deputado estadual João 
Amim (PP), contou com a presença do relator 
da matéria na Câmara Federal, deputado Espiri-
dião Amin (PP), e de lideranças nacionais de di-
versas entidades representativas.

No mês de junho, o SINDIFISCO esteve re-
presentado pelo Diretor de Assuntos dos Apo-
sentados e Pensionistas, Inácio Erdtmann, em 
nova Audiência Pública acerca do tema e sua 
conexão com Direito do Trabalho e Previdência 
Social, na qual reuniram-se dirigentes sindicais 
de várias classes de servidores e autoridades 
políticas.

Audiência Pública realizada em 17/06/2016

Audiência Pública realizada em 25/04/2016

N A C I O N A L

No mês de julho, o Diretor de Relações Par-
lamentares e Institucionais, Thiago Chaves e o 
Diretor de Projetos Especiais e Ações Sindicais, 
Robson Vitor Gotuzzo, estiveram representan-
do o SINDIFISCO em reunião com o ex-gover-
nador e, atualmente, Deputado Federal Esperi-
dião Amin, com o objetivo de dialogar sobre o 
PLP 257/2016.

Reunião com 
o relator do 

projeto

Reunião realizada em 08/07/2016
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O projeto foi tema de debate em várias reu-
niões da classe a nível nacional e no início de 
junho, a FENAFISCO - Federação Nacional do 
Fisco Estadual e Distrital, publicou em seu site 
manifestação de repúdio ao PLP 257/2016 
que, a pretexto de renegociar as dívidas dos Es-
tados e do Distrito Federal, impõe grandes pre-
juízos aos servidores públicos e à sociedade co-
mo um todo.

Nota de repúdio 
da Federação 

Nacional
Após aprovação na Câmara dos Deputados, 

o Projeto de lei foi remetido ao Senado Federal, 
no qual passou a denominar-se PLC 54/2016 
(PROJETO DE LEI DA CÂMARA nº 54 de 2016).

Atualmente, a proposição está pronta para 
ser pautada na Comissão de Assuntos Econômi-
cos - CAE. O relator, senador Armando Monteiro, 
apresentou relatório favorável ao projeto, nos 
termos de substitutivo de sua autoria.

A FENAFISCO, entidade sindical nacional re-
presentativa dos Auditores Fiscais Tributários, e o 
SINDIFISCO continuam acompanhando e parti-
cipando ativamente dos fóruns de discussão so-
bre o tema, por acreditar que o necessário equi-
líbrio fiscal das contas públicas não possa ser re-
sultado da revogação de conquistas sociais que 
beneficiam os cidadãos brasileiros menos favo-
recidos.

Informações sobre a 
tramitação da proposta

No mês de agosto, o Presidente do SINDIFISCO, Fabiano Dadam Nau, 
acompanhado por uma delegação catarinense, visitou os gabinetes de 
diversos deputados federais da bancada de Santa Catarina na Câmara dos 
Deputados em Brasília e participou da mobilização nacional coordenada 

pela FENAFISCO contra o Projeto de Lei Complementar 257 (PLP 
257/2016).

O objetivo das visitas foi o de dialogar com os representantes de San-
ta Catarina e sensibilizá-los dos prejuízos ao país caso o projeto, prove-
niente do Poder Executivo Federal, seja aprovado em seus termos origi-
nais.

Visita a Parlamentares em Brasília

N A C I O N A L
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O SINDIFISCO teve, no dia 27 de julho, a 
oportunidade de conversar com a coor-

denadora pedagógica e professora de portu-
guês do Projeto Integrar, Amanda Chraim, e 
com ex-alunos aprovados em vestibulares de 
universidades públicas. 

O bate-papo foi agendado para que os dire-
tores presentes pudessem conhecer belas histó-
rias de superação de jovens e adultos de baixa 
renda, que, na maioria das vezes, trabalham o 
dia inteiro e ainda precisam arranjar tempo para 
estudar, o que dificulta imensamente o ingresso 
e a permanência no curso de graduação esco-
lhido.

No diálogo, demonstraram o quanto lutam 
com ferocidade a fim de superar obstáculos que 
antes pareciam intransponíveis, sacrificando 
convívio familiar, lazer, horas de sono e até 
mesmo relacionamentos, sempre com vistas à 
realização de um grande sonho: estudar.

Todos eles destruíram preconceitos sociais e 
diversos paradigmas ingressando no Integrar e 
obtendo a aprovação nos certames das univer-
sidades públicas. Demonstraram que não há vi-
tória sem sacrifício e provaram que sempre é 
possível recomeçar, independentemente da 
idade e das situações econômica e social na 
qual nos encontramos.

Apoiamos o projeto porque o consideramos  
uma quebra do modelo tradicional utilizado na 
área de educação, por incentivar o aluno a ra-

ciocinar e ter uma abordagem mais crítica aos 
assuntos explanados pelos professores ao invés 
de torná-lo mero “receptor de conteúdo”. Em 
tempos nos quais tudo é imediato, instantâneo, 
disponível na “palma da mão”, iniciativas como 
a do Integrar precisam ser valorizadas: necessi-
tamos dar um passo atrás e incentivar as pesso-
as a refletir.

Ouvimos atentamente a cada história con-
tada pelos ex-alunos e aprendemos, parafrase-
ando o grande campeão velejador brasileiro 
Lars Grael, que é impossível alterar a direção 
do vento, mas possível SIM ajustar as velas 
para alcançar o destino final.

Conheça as pessoas com as quais ti-
vemos o privilégio de conversar e para 
quais cursos foram aprovadas:

Luciana Freitas - Ciências Sociais (UFSC)
Mara Goulart - Arquitetura e Urbanismo 

(UFSC)
Michele Mafra - Arquitetura e Urbanismo 

(UFSC)
Tatiana Martins - Relações Internacio-

nais (UFSC)
Rafael Luis da Silva - Biblioteconomia 

(UFSC) e Tecnologia em Análise e Desenvolvi-
mento de Sistemas (UDESC)

No site do Projeto Integrar, na aba GESTUS 
> Madrinhas e Padrinhos, é possível ler a histó-
ria de cada um deles. Vale a pena. Não perca.

Conheça o projeto através do site: ht-
tps://www.projetointegrar.org/gestus/
madrinhas-e-padrinhos/

S O C I A L

PROJETO GESTUS  

Poema

Ir mais além

Vencer um desafio,
Procurar a superação,
Escapar por um fio,

E tornar-se campeão,

Superar-se em cada gesto,
Conquistar o infinito,

Ir mais além do que o certo,
Ultrapassar o mais bonito,

Ir além da superação
E conquistar o impossível,

Ir além da imaginação
Para vencer o invencível.

Rômulo Raulino
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Da esquerda para direita Professora Amanda 
Chraim, Diretor Irineu Giombelli, Michele Mafra, 

Mara Goulart, Luciana Freitas, Tatiana Martins, 
Diretor José Farenzena e  Rafael Luis da Silva 
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