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Insatisfeitos, Agentes Fiscais de Rendas
unem-se em manifestações de protesto
contra o descaso do governo estadual
Durante todo o mês de maio, os Agentes Fiscais de Rendas do Estado de
São Paulo participaram de diversas ações mobilizadoras para demonstrar o
descontentamento com a falta de iniciativa do governo no atendimento às
reivindicações da categoria.
Foram realizadas, semanalmente, paralisações de 15 minutos simultâneas em
todas as regionais, com grande adesão dos colegas internos e externos.
Veja os detalhes nas páginas 3, 4 e 5.

Sinafresp faz balanço da Operação-Padrão dos AFRs
Como parte das ações de protesto, os Agentes Fiscais de Rendas estiveram em Operação-Padrão durante praticamente todo o mês de maio. Segundo o cronograma, os AFRs do serviço interno participaram entre os dias 10
e 14 de maio e os colegas externos permaneceram mobilizados até o dia 31. Leia na página 6.

Candidatos Mercadante
e Quércia prometem
apoio à Classe, caso
sejam eleitos – página 7

Grupo de Estudos da Lei
Orgânica do Fisco pede
participação dos colegas
– página 9

Secretário da Fazenda
suspende audiência com
Sinafresp e Diretoria
pede urgência em novo
encontro – página 9

Sinafresp em Ação

Expediente

VEM AÍ O 1º CENSO

es

s

Tudo que você sempre quis dizer, mas nunca
perguntaram.
O que você acha da carreira, do salário, das
condições de trabalho, do teto único, da participação
nos resultados, do Sindicato, da administração, do
governo, dos deputados, das eleições e... Muito mais!
O censo é para todos os Agentes Fiscais de Rendas,
mesmo os não filiados ao Sinafresp.
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Não deixe de participar! Suas
respostas ajudarão a traçar um perfil
da nossa categoria e contribuirão para
planejar melhor o futuro da Classe.
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Sinafresp em Ação

Arrecadação dos Estados
entre janeiro e março de 2010*

Agentes Fiscais de Rendas de todo o Estado engajaram-se em mais uma mobilização da categoria
na manhã de 7 de maio. Seguindo a recomendação
feita pela Diretoria do Sinafresp, os AFRs foram trabalhar
vestindo roupas pretas como mais uma forma de demonstrar a insatisfação pela ausência de iniciativa do governo do
Estado na busca pelo atendimento das reivindicações da
Classe. Também estavam usando os bottons alusivos à PEC
e ao fim no Nível Básico.

De acordo com informações enviadas pelos representantes
e por colegas do interior do Estado, a adesão à manifestação foi bastante positiva. Em todas as regionais, os sindicalizados aproveitaram a mobilização e reuniram-se com os
Conselheiros para receber informações sobre os assuntos
da Classe.

Sede

DRT 5/Campinas

DRT 7/Bauru

DRT 9/Araçatuba

Na capital, além do presidente Ivan, também estavam
presentes os diretores Teo
Franco e Igor Lucato Rodrigues
e os Conselheiros da Sede,
Pedro de Oliveira Abrahão e
Valdeilton da Silva.

DRT 6/Ribeirão Preto

DRT 8/São José do Rio Preto

DRT 10/Presidente Prudente

1º São Paulo
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Goiás
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Pará
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20º São Paulo
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Na sede da Secretaria da Fazenda, mais de 250 colegas
concentraram-se no saguão do 1º andar e foram informados pelo presidente Ivan Netto Moreno sobre o andamento
das lutas da categoria.

X

Jornal Sinafresp

Agentes Fiscais de Rendas
de luto pelas injustiças
contra a categoria

Ranking dos Tetos
Estaduais no Brasil

Alagoas
R$ 497 mil

Piauí

R$ 455 mil
R$ 437 mil

R$ 385 mil

R$ 249 mil

R$ 130 mil

Acre

R$ 122 mil

Roraima
R$ 93 mil

* fonte: Balancete/PE e COTEPE

Protesto

Sinafresp em Ação
Engajamento

AFRs participam de paralisações-relâmpago
Durante todo o mês de maio, os Agentes Fiscais de Rendas do Estado de São Paulo participaram de
paralisações-relâmpago convocadas pela Diretoria do Sinafresp. Desde a segunda semana do mês, foi
realizada uma paralisação por semana.
A primeira rodada de paralisações ocorreu em dias separados em cada regional, pois era aguardada
visita da Diretoria para dar instruções sobre a operação-padrão. Na semana seguinte, dia 19 de maio,
foi realizada uma nova paralisação de 15 minutos.

13 de maio
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10 de maio

Jornal Sinafresp
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DRTC II

DRT 9/Araçatuba

Sefaz

DRT 6/Ribeirão Preto

DRT 6/São João da Boa Vista

19 de maio

DRT 5/Campinas

26 de maio

DRT 16/Jundiaí

Sede Sefaz

DRT 5/Campinas

Sinafresp em Ação

semanais no mês de maio
Por fim, os colegas de todo o Estado paralisaram suas atividades
no dia 26 de maio. Inicialmente, a mobilização foi marcada em
dia e hora simultâneos ao encontro da Diretoria do Sinafresp
com o secretário da Fazenda. No entanto, a reunião foi suspensa,
mas a manifestação mantida em todo o Estado. No Predião, mais
de 250 AFRs concentraram-se no saguão do 5º andar e ouviram
informações dos diretores e Conselheiros do Sindicato (leia na
página 6).

Sefaz – 19 de maio
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14 de maio

DRT 11/Marília

DRT 13/Guarulhos

DRT 8/São José do Rio Preto

DRT 8/São José do Rio Preto

DRT 10/Presidente Prudente

DRT 13/Guarulhos

DRT 6/Ribeirão Preto

DRT 6/Núcleo São João da Boa Vista

DRT 13/Guarulhos
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Sinafresp em Ação
Mobilização

Sinafresp faz balanço da Operação-Padrão dos
Agentes Fiscais de Rendas
Na primeira semana de maio, os Agentes
Fiscais de Rendas iniciaram a OperaçãoPadrão como mais uma forma de protesto
pela falta de iniciativa do governo estadual
em atender às reivindicações da Classe
pelo Teto Único no Estado e pelo fim do
Nível Básico e da Função Básica.
Segundo o cronograma, os AFRs do serviço
interno estiveram em Operação-Padrão
entre os dias 10 e 14 de maio e os colegas
externos permaneceram mobilizados até o
dia 31.

Durante as visitas feitas às regionais, a Diretoria explicou aos colegas pontos importantes sobre a Operação-Padrão, como
o fato de não ser “nada mais que o estrito
cumprimento das normas internas sobre a
execução de cada trabalho, com vista à execução dos serviços com toda a qualidade requerida pela própria Administração”.
Para orientar os AFRs sobre os procedimentos, a Diretoria entregou aos Conselheiros Representantes do Sinafresp uma
cartilha com todas as informações sobre a

Operação-Padrão. O
material está disponível
onível
a todos os sindicalizados na área restrita
do site.
Com o fim da operação-padrão, será divulgado para a Classe um relatório com o
balanço da mobilização em todo o Estado.
Entretanto, a Diretoria adianta aos seus filiados que a primeira fase de mobilizações
da categoria teve um saldo positivo, com
grande adesão dos colegas das diversas
regionais. Fique atento às notícias do site!
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Sinafresp vai ao interior do Estado pela mobilização da Classe
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A Diretoria do Sinafresp realizou uma
rodada de visitas às regionais em todo
o Estado com o objetivo de informar aos
filiados os esforços em torno das reivindicações da categoria para instituição
do Teto Único e pela extinção do Nível Básico e da Função Básica. As visitas
visaram ainda à mobilização dos colegas
para as ações determinadas em AGE, em
demonstração à insatisfação da Classe

pelo descaso do governo em relação às
demandas dos AFRs.
Para acelerar o programa de visitas, a
Diretoria se dividiu em dois grupos:
o presidente, Ivan Netto Moreno, e o
secretário-geral, Teo Franco, fizeram o
eixo São José do Rio Preto, Araraquara,
Ribeirão Preto, Campinas, Jundiaí e capital; a vice-presidente, Miriam Arado, e

DRTC II/Lapa

DRTC III/Pinheiros

DRT 5/Campinas

DRT 6/Ribeirão Preto

DRT 8/São José do Rio Preto

DRT 15/Araraquara

Secretário da Fazenda
suspende audiência e
Diretoria do Sinafresp
pede agilidade em novo
encontro
Por e-mail e com um dia de antecedência, a secretária do gabinete de Mauro
Ricardo Machado Costa, secretário da
Fazenda, comunicou ao Sinafresp a suspensão da audiência marcada com a Diretoria para o dia 26 de maio.

o 1° tesoureiro, José Roberto Costa dos
Santos, visitaram Sorocaba, Bauru, Presidente Prudente, Araçatuba, Guarulhos,
Santos e ABCD. Também foram visitadas
as DRTs de Taubaté, Marília e Osasco,
além da Sede.
A participação dos colegas nos encontros
com a Diretoria e com os Conselheiros do
Sinafresp foi bastante expressiva em todas as regionais e, em muitas
delas, contou também com a
presença do delegado local.
A Afresp apoiou o Sindicato
cedendo gentilmente o espaço do centro de convivência,
quando solicitado, para que o
encontro fosse realizado.

DRT 16/Jundiaí

É importante lembrar que essa reunião foi
confirmada pelo secretário exatamente
um mês antes da reunião, no dia 26 de
abril, respondendo aos sucessivos contatos feitos pelos diretores do Sinafresp.

Diretoria reuniu-se e elaborou um ofício
solicitando a antecipação do encontro
para uma data imediata, dada a urgência
das questões a serem tratadas e com vista
também ao início do ano eleitoral.

No mesmo e-mail encaminhado à secretária da Presidência, foram sugeridas duas
novas datas para o encontro, a serem
escolhidas pelo Sindicato: 15 ou 17 de
junho, às 16 horas, em ambos os casos.

O ofício foi protocolizado no gabinete
do secretário no mesmo horário em que
haveria a reunião e que estava ocorrendo
a paralisação da categoria em todo o Estado (leia nas páginas 4 e 5).

Na manhã de quarta-feira, 26, dia seguinte
ao recebimento do aviso de suspensão, a

Acesse o site do Sinafresp e leia o e-mail
e o ofício na íntegra.

Sinafresp em Ação
Promessa de apoio

Sinafresp se encontra com pré-candidato ao
governo de SP pelo PT, Aloizio Mercadante

Na reunião, a maioria dos representantes falou sobre as reivindicações de suas categorias. A vice-presidente Miriam Arado aproveitou
a oportunidade para entregar ao senador Mercadante diversos
exemplares do Jornal Sinafresp e do informativo semanal Sinafresp
em Ação, onde estão publicadas as principais reivindicações dos
AFRs, bem como as injustiças cometidas contra a Classe.

Diálogo
Aloizio Mercadante ressaltou ainda a importância do diálogo e assumiu o compromisso de abrir um canal permanente de negociação com o funcionalismo público estadual, caso seja eleito.
“A ideia básica é nós abrirmos o diálogo e termos esse sistema de
negociação. Esse compromisso eu assumo desde agora”, afirmou.
E completou destacando a importância do reconhecimento da representação sindical e da
interlocução entre as várias áreas do governo.
Acesse o site do Sinafresp e assista ao trecho
da reunião em que o pré-candidato firma o
compromisso com o funcionalismo público
estadual.

Quércia recebe diretores do Sinafresp
e promete apoio
O presidente do Sinafresp, Ivan Netto Moreno, e a vice Miriam Arado foram
recebidos no dia 31 de maio pelo pré-candidato ao Senado, Orestes Quércia,
em seu escritório, na zona sul da capital paulista. Em conversa afável, que durou
quase uma hora, os diretores do Sindicato solicitaram o apoio do ex-governador
às reivindicações da categoria, incluindo o teto salarial único para o Estado. O
pré-candidato ao Senado abriu as portas de seu escritório ao Sindicato e prometeu “fazer o que estiver ao alcance para ajudar no atendimento dos pleitos
da Classe”.
Quércia vai concorrer
ao Senado pelo PMDB
na coligação que apoia
a candidatura do exgovernador José Serra à
presidência da República. Durante o encontro – Orestes Quércia
– que é Agente Fiscal
de Rendas aposentado,
nomeado pelo concurso
de 1960 – manifestou
interesse em filiar-se ao
Sinafresp e pediu que
lhe fosse encaminhada a
ficha de inscrição.

Sinafresp solicita
encontro com Geraldo
Alckmin
A convite da UGT (União Geral dos Trabalhadores), o Sinafresp participou, na
manhã de 12 de maio, de um encontro
realizado no Sindicato dos Padeiros de
São Paulo, na capital paulista. O objetivo era discutir a organização e a participação do movimento sindical na précampanha do candidato ao governo do
Estado, Geraldo Alckmin.
Representando a Diretoria do Sindicato
no encontro, o diretor Teo Franco conversou com o ex-deputado Milton Flávio
e solicitou a ele uma audiência com
Geraldo Alckmin, candidato ao governo
do Estado nas próximas eleições.
Para o diretor, a reunião foi uma oportunidade para debater as propostas que
integrarão a pauta do movimento sindical paulista, que será entregue ao candidato, além de orientar o trabalho e as
ações sindicais no Estado.
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Além do Sinafresp, participaram do encontro aproximadamente
50 convidados, entre eles representantes de diversas entidades
ligadas ao funcionalismo público, como os servidores da Assembleia Legislativa, Tribunal de Contas, Educação, Saúde, Polícia Militar, entre outros.

Mercadante comprometeu-se a estudar
com profundidade
cada reivindicação
entregue a ele e afirmou que, caso seja
eleito governador de São Paulo, valorizará o serviço público: “Assumo o compromisso de estudar cada uma das reivindicações que
recebi hoje e, na medida do possível e do limite orçamentário,
estabelecer uma política de recuperação progressiva e sustentável
dos salários dos servidores públicos paulistas”, disse.
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A convite da Fessp-Esp (Federação dos Sindicatos dos Servidores
Públicos no Estado de São Paulo), a vice-presidente do Sinafresp,
Miriam Arado, e o diretor José Roberto Costa dos Santos participaram, no final da tarde de 24 de maio, de uma reunião com o
senador e pré-candidato ao governo de São Paulo pelo PT, Aloizio
Mercadante, no Diretório Estadual do partido, na capital paulista.

Conselho de Representantes
Avaliação

Conselho debate mobilizações da Classe
A avaliação das mobilizações da categoria nos últimos meses e a
projeção de novas manifestações foram os principais itens de debate do Conselho de Representantes do Sinafresp na reunião de
22 de maio, na capital paulista.
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Também estavam na pauta informações da Diretoria sobre as
atividades do Sindicato, a avaliação do caso da DRT 3/Taubaté,
a audiência com o secretário da Fazenda (página 6), entre outros.
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“Minha base tem demonstrado um
descontentamento muito grande
e crescente, especialmente depois
do cancelamento da reunião com
o secretário, sugerindo várias ações
para engrossar o movimento e
recrudescer a operação-padrão”.
Pedro de Oliveira Abrahão – Sede

“Nossa base tem grande expectativa
na atuação da nova Diretoria do
Sinafresp e tem demonstrado
disposição para participar das ações
propostas, desde que o Sindicato
assuma uma liderança pró-ativa efetiva. A DRTC II insiste que a Entidade
tem que ter uma ação enérgica e
definida tanto politicamente quanto
na interferência na administração dos
assuntos que envolvem a rotina do
trabalho fiscal”.
Edison Nassif Farah – DRTC II

“Os colegas da DRTC III externam sua visão de que a Classe
é heterogênea e que não possui
histórico de mobilização. A maioria
demonstra insatisfação, mas acha
necessários planejamento e comunicação mais efetivos por parte do
Sindicato, diretoria e representantes para viabilização das ações de
mobilização”.
Marcelo Henrique Ketelhuth – DRTC III

“A base se mostra tendente a continuar com as paralisações de 15
minutos para evitar maiores comprometimentos. Acha que é válido
dar certa visibilidade à nossa causa
por meio dessa manifestação”.
Antonio de Ponte Luis – DTR 2/Litoral

“Creio ser importante a
mobilização da base, apesar de
não acreditar ser possível qualquer
melhoria neste governo”.
Antonio Guerra –
DRT 3/Vale do Paraíba

Os representantes apresentaram
diversas sugestões de mobilização
levantadas em suas bases que,
conforme decisão, serão enviadas à Diretoria e ao Comitê de Mobilização para serem analisadas e programadas.
Leia abaixo o posicionamento de diversos Conselheiros do
Sinafresp sobre as manifestações da Classe.

“Acredito que as expectativas de
“Meu posicionamento em relação
nossos colegas são as melhores
à mobilização da base é darmos
possíveis, com as ressalvas que a
continuidade, isto é, devemos fazer
situação atual impõe. Ou seja, na
crescer a mobilização, uma vez que
medida do possível, todos têm proela já está acontecendo com essas
curado manifestar seu descontentaparadas de 15 minutos, usando
mento e as formas de mobilização
roupas pretas etc. As expectativas
adotadas têm sido bem recebidas.
da minha base estão divididas
Todavia, é preciso salientar que a
da seguinte maneira: 50% está
classe não está acostumada às mani- preparadas para seguir os atos das
festações efetuadas que, de certa
mobilizações, 25% está esperando
forma, representam uma novidade”. os 50% agir e os outros 25% estão
Ariovaldo dos Santos Filho –
assistindo”.
DRT 5/Campinas

“O pessoal está esperando que
o secretário atenda a Classe e dê
um posicionamento do que ele
pretende e do que não pretende,
pois existe algum mistério por trás
disso para que ele não atenda a
nenhuma reivindicação nossa e
nem do Sindicato”.
Antonio dos Santos Filho –
DRT 6/Ribeirão Preto

“Acho importante a mobilização e
estamos trabalhando nesse sentido,
tentando incentivar os colegas.
Quanto à expectativa da base,
podemos dizer que alguns colegas
querem adotar posições mais firmes
em nossas ações enquanto outros
colocam obstáculo até para fazer
o relatório com os 1.000 pontos.
Em linhas gerais, acho que teríamos uma adesão regular em tomar
medidas mais contundentes, como
doação de sangue ou abono”.

José Carlos Ferreira –
DRT 10/Presidente Prudente

“Há uma parcela que tem
expectativa negativa causada
pela ansiedade e frustração
diante da intransigência da
administração até o presente
momento, baseada na crença
de impotência da Classe como
agente capaz de influir na
vontade do governo; bem como
há uma outra parcela que tem
uma expectativa positiva, em
que a mobilização é significativa
para influir na vontade da
administração e, para tanto,
anseia que sejam indicados de forma clara - os objetivos
das ações e a ação estratégica
do Sinafresp, aperfeiçoando a
comunicação entre a Diretoria e
os sindicalizados”.
Gilson de Souza Takeya –
DRT 11/Marília

“Mobilização eu acho que é
necessário, porém precisamos
estudar quais os tipos, tendo
em vista o fato de que nos
últimos tempos o principal alvo
mudou muito: o atendimento ao
público”.
Eurico Hissashi Shimofusa –
DRT 13/Guarulhos

“A principal expectativa é que
o processo de mobilização seja
feito de forma clara e planejada.
Devem existir critérios definidos
de participação, preferencialmente
mensuráveis, para que seja
sentido por toda a Classe que
existe um processo crescente de
envolvimento. Deve também ser
perceptível que esse envolvimento
ocorre simultaneamente em todas
as DRTs e na Sede”.
Marcelo Mores – recém-eleito pela
DRT 14/Osasco

“Na minha avaliação pessoal,
estas paralisações relâmpago e
trajar preto não têm efeito prático
algum, ou melhor dizendo, irrita
o governo, tornando mais difícil
um entendimento. Quanto à
Classe, observo que, dependendo
do interesse ou do objetivo em
jogo, participam ou não de uma
mobilização. Exemplo típico é
a participação maciça dos AFRs
novos em razão da questão
relativa ao Nível Básico. Em
contrapartida, os colegas mais
veteranos só se preocupam
com o corte salarial, não tem
quase interesse em participar
nos tipos de eventos realizados
ultimamente”.

“O grau de mobilização está sujeito
a uma ordem de prioridades, o
que, no momento, apresenta-nos
a questão salarial como prioritária,
uma vez que se arrasta já há algum
tempo. Quanto à base, vejo um
bom engajamento nas ações. Restanos saber quais ações - e de que
tipo - serão necessárias para sensibilizar os responsáveis pela decisão
política. Acredito que o maior e o
menor engajamento dependem do
resultado das ações”.

“É importante a mobilização,
todavia não estas ações que
foram aprovadas em AGE e
implementadas pela Diretoria.
Algumas ações conseguiram
desenvolver, mas não com o
resultado que possamos classificar
como unanimidade. A Diretoria,
que dispõe de informações
atualizadíssimas sobre o contexto
geral é que tem que sugerir/
recomendar formas de mobilização
que efetivamente demonstrem
para o governo nossa insatisfação
com o tratamento dado aos nossos
pleitos”.

“Tem que trabalhar para mobilizar
porque não é uma tarefa fácil. Na
minha regional, tem uma parte do
pessoal que está consciente pela
necessidade de mobilização, mas
não temos como saber se todos vão
mesmo aderir, porque depende
também do tipo de mobilização
que for pedida”.

João Boucinha da Costa –
DRT 9/Araçatuba

Nilo Calandria Ponce –
DRT 12/ABCD

Marco Antonio Pezzatto –
DRT 16/Jundiaí

Cláudio de Lemos –
DRT 8/São José do Rio Preto

Humberto Arlow – DRT 15/Araraquara

* Todos os Conselheiros do Sinafresp foram procurados pelo Departamento de Comunicação da Entidade. Por questão de espaço, o posicionamento dos demais
representantes será publicado na próxima edição do Jornal Sinafresp.

Sinafresp em Ação
Eleições Suplementares

Colegas das DRTs 13 e 14 elegem seus representantes
no Sinafresp
Nas eleições gerais do Sinafresp, realizadas no dia 26 de novembro de 2009, os colegas de todo o Estado votaram em seus candidatos à Diretoria e ao Conselho de Representantes da Entidade. Entretanto, nas regionais de Guarulhos (DRT 13) e Osasco (DRT
14), as vagas para o Conselho não foram preenchidas.
Para garantir que todos os Agentes Fiscais de Rendas sindicalizados tenham a mesma
representatividade no Sindicato, a Comissão Eleitoral foi mais uma vez designada para
realizar um novo processo eleitoral nessas duas regionais. Foram nomeados os colegas
José Carlos Franco Fernandes, José Renato Adri, Newton Glória Fabre, Oswaldo Garcia
da Cunha e Tarciso Cardille.
DRT 13/Guarulhos
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DRT 13/Guarulhos – Eurico Hissashi Shimofusa (titular) e Raimundo Bispo Teles
(suplente), com 115 votos. Os colegas Renato Cialfi Abbondanza (titular) e Edson
Tomihiro Kato (suplente) já tinham sido eleitos em 26 de novembro de 2009.
DRT 14/Osasco – Marcelo Mores (titular) e André Georges Aboul Hala (suplente),
com 84 votos e Wilson Cotrim Correia (titular) e Aluisio Eloy Valadão (suplente),
com 80 votos.
Foram contabilizados ainda dois votos nulos, 12 em branco e 10 em trânsito. A data
estabelecida para a posse dos colegas é 1º de junho de 2010. O mandato chegará ao
fim na mesma data que o dos demais membros do Conselho de Representantes.
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Comitê de Mobilização estuda
novas ações da categoria

Grupo de Estudos da LOF pede participação
dos AFRs

Em reunião realizada no dia 20 de maio,
membros do Comitê de Mobilização do
Sinafresp avaliaram a Operação-Padrão dos
Agentes Fiscais de Rendas e as diversas paralisações realizadas até o momento.

O Grupo de Estudos do Sinafresp sobre a Lei Orgânica do Fisco, coordenado
pelo colega Raphael Moraes Latorre, solicita a participação dos Agentes Fiscais
de Rendas na elaboração do anteprojeto da lei complementar que disponha
sobre a carreira dos AFRs.

Nesse mesmo encontro, os AFRs começaram
a definir novas medidas mobilizadoras, que
serão implementadas oportunamente.
No dia 27 de maio os membros do Comitê
estiveram reunidos emergencialmente para
traçar outras ações e definir os próximos passos diante do novo cenário, decorrente da
suspensão da reunião com o secretário da
Fazenda – previsto para 26 de maio (leia na
página 6)

Conforme explica no comunicado publicado em 28 de maio, a LOF servirá
como um instrumento de aperfeiçoamento da Administração Tributária e de
proteção dos direitos jurídicos dos administrados.
“Nossa missão agora é elaborar o anteprojeto que disponha sobre o Agente
Fiscal de Rendas, no referente às atividades essenciais ao funcionamento do
Estado, que lhe são próprias, em consonância, inclusive, com o insculpido
no artigo 37, inciso XXII, da Constituição da República Federativa do Brasil”,
escreveu aos colegas.
Para possibilitar a interação dos AFRs com os membros do grupo de estudos,
foi criado o e-mail comissaodaleiorganica@yahoo.com.br. Contribua!

Jornal Sinafresp

Após cumprir todos os procedimentos eleitorais previstos no Estatuto, a comissão responsável marcou a votação para o dia 19 de maio. Finalizada a contagem dos votos,
foram eleitos para preencher as vagas remanescentes os colegas:

Sinafresp em Ação
Recém-nomeados

Diretoria recebe colegas eleitos para a comissão dos novos AFRs
Na manhã de 15 de maio, diretores do Sinafresp reuniram-se
com os colegas recém-nomeados eleitos para a comissão que vai
representar os novos AFRs. Nesse primeiro encontro, realizado
na sede da Entidade, eles conversaram com a Diretoria sobre o
papel do Sindicato e o exercício sindical, além de estabelecer a
melhor forma de trabalhar as questões diretamente ligadas a esse
grupo de colegas.
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Recebidos pelo presidente, Ivan Netto Moreno, e pelos diretores
Teo Franco, José Roberto Costa dos Santos, Maria Jordan Azevedo
e Igor Lucato, eles apresentaram as principais reivindicações do
grupo de colegas, que inclui a extinção da Função Básica e do
Nível Básico, e falaram sobre as condições de trabalho nesse início de carreira.
Ivan Moreno questionou os colegas sobre quais são as expectativas desses novos AFRs em relação à carreira e às atividades para
as quais foram designados. Disse ainda que a cultura sindical está
mudando na categoria e que, por isso, há certo estranhamento
das chefias e da própria Administração em relação a esse comportamento mais independente. “Isso é inédito na Secretaria
da Fazenda, mas acredito que

a Classe vem conseguindo demonstrar que as manifestações são
pacíficas e buscam, exclusivamente, expressar a insatisfação pelo
não atendimento das nossas justas reivindicações”, explicou o
presidente.
Também participaram da reunião os advogados Thiago Alves e
Tiago Durante, chefe e membro do Departamento Jurídico do
Sindicato, respectivamente. Os dois explicaram aos colegas os
estudos que estão sendo feitos sobre a Função Básica, instituída
na Resolução SF 33/2010.
A comissão dos novos AFRs foi eleita para representar os recémnomeados por meio de pesquisa na área restrita do site do
Sinafresp, com acesso permitido somente aos AFRs do concurso
de 2009 e preservando o nome dos candidatos. Para conhecer
os membros é necessário fazer seu login na área do site exclusiva
aos sindicalizados.

Jornal Sinafresp
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Pagamento do pro labore dos colegas recémnomeados deve ser solucionado na folha de
junho
No dia 7 de maio, dia do pagamento dos servidores públicos, alguns colegas do
concurso de 2009 que exercem funções internas não receberam o valor do seu pro
labore. De acordo com informações da Fazenda ao Sinafresp, o problema ocorreu devido ao atraso na entrega do ato de designação ao DDPE (Departamento de
Despesa de Pessoal do Estado).
O diretor do DDPE, Rubens Peruzin, informou ao presidente do Sindicato, Ivan
Netto Moreno, que o assunto está sendo solucionado e deve ser regularizado na
folha de pagamento de maio, sendo depositado no quinto dia útil de junho.
Verifique seu pagamento e, caso haja algum problema com o recebimento do seu
pro labore, informe ao Sinafresp.
Índices: UFESP 2010: R$ 16,42 | Selic maio/2010: 0,75% (valor estimado) | Previsão PIB 2010: 6,47% (previsão Focus, publicado em 28/5/2010)
| IPCA maio/2010: 5,67% (previsão Focus, publicado em 28/5/2010) | Previsão inflação 2010: 4,5% (Focus) | Valor acumulado da Quota – fevereiro
2010: R$ 1,2375

Jurídico
Vantagens pessoais

Sinafresp obtém vitória em ação contra o Teto
Por Thiago Alves

No presente processo, a liminar foi indeferida e o julgamento de
mérito em primeira instância também foi desfavorável.
Contudo, apresentado o recurso de apelação e mais um pedido
de prioridade na tramitação – comprovando a existência de interessados com mais de 60 anos de idade –, o Tribunal de Justiça
de São Paulo, por 2 votos a 1, reformou a decisão de 1ª instância, dando provimento ao recurso apresentado pelo Departamento jurídico do Sinafresp.

Por ser um mandado de segurança, a ação propicia, como regra,
efeitos imediatos (a partir da publicação – intimação da Fazenda
– do inteiro teor do Acórdão). Ou seja, o pagamento da remuneração aos AFRs associados ao Sinafresp, sem inclusão no teto
salarial das vantagens pessoais adquiridas até 31 de dezembro
de 2003.
Destacamos a expressão “como regra” para lembrar que, nas
ações de teto salarial, a Procuradoria Geral do Estado tem pleiteado a suspensão dos efeitos da sentença, e o presidente do STF
tem atendido a esse pedido em nome do prejuízo ao erário público e do efeito multiplicador das decisões.
Portanto, é preciso ainda aguardar a publicação do Acórdão para
definir e precisar seu alcance, momento em que informações
mais detalhadas serão transmitidas aos sindicalizados.
Também é necessário acrescentar que novo embate acerca dessa
ação deverá se dar no STF, uma vez que a Procuradoria do Estado provavelmente apresentará recurso extraordinário.

Imposto de Renda no Adicional Transporte
Por Thiago Alves

O Adicional Transporte é uma verba destinada a indenizar despesas de locomoção efetuadas pelo AFR externo no desempenho
de sua atividade funcional. Nada mais é que um reembolso por
gastos realizados antecipadamente. O referido reembolso, outrora previsto no art. 12 da LC 567/88, hoje está expresso no art.
19 da LC 1.059/08.

reconhecimento da isenção se dá por sistema de folha de pagamento.

Em razão da natureza da verba, o Sinafresp obteve, judicialmente, decisão definitiva, transitada em julgado, que garante a
não incidência do Imposto de Renda sobre o adicional para os
associados da Entidade.

Identificada a filiação no primeiro mês de desconto, a isenção do
Imposto de Renda sobre o Adicional Transporte é reconhecida e
concedida, automaticamente, apenas a partir do segundo mês de
desconto, na folha de pagamento da mensalidade, e então devolve-se aquilo que foi descontado no mês anterior (no primeiro
mês de desconto da mensalidade do Sindicato).

A Administração, por meio do Departamento de Despesa de
Pessoal, vem cumprindo normalmente a decisão e, na prática, o

Para o DDPE, contudo, o sistema que roda a folha de pagamento
identifica a filiação do AFR apenas a partir do primeiro desconto
da contribuição mensal ao Sindicato.

Segundo o DDPE, esse é o procedimento possível e necessário
para a efetivação do cumprimento automático da medida junto
ao sistema que roda a folha de pagamento.
Como a filiação dos novos se deu em momento anterior (antes
mesmo da emissão dos RS), o que se pode fazer é encaminhar
ofício ao DDPE solicitando que a retroação do reconhecimento
da isenção do Imposto de Renda sobre o Adicional Transporte se
dê até o momento da sindicalização, garantindo, dessa forma, a
efetivação da medida desde o primeiro pagamento.
* Thiago Alves é advogado e chefe do Departamento Jurídico do
Sinafresp.
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Trata-se do Mandado de Segurança nº 583.53.2005.009855, promovido em nome do Sindicato, mas em benefício de todos os filiados, distribuído inicialmente à 4ª Vara da Fazenda Pública do Estado de São Paulo. O instrumento traz como principal argumento
o direito adquirido àquelas verbas que já integravam o patrimônio
dos associados quando da fixação do novo teto salarial.

A decisão do Tribunal de Justiça foi publicada no dia 27 de maio,
mas o inteiro teor do Acórdão deverá ser publicado somente no
mês de junho, razão pela qual ainda não temos como precisar o
alcance da decisão.
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Em maio de 2005, o Departamento Jurídico do Sinafresp distribuiu Mandado de Segurança Coletivo (ou seja, em benefício de
todos os associados) visando à extração do cômputo do teto salarial às vantagens pessoais – quinquênio e sexta-parte – obtidas até
31 de dezembro de 2003. Essa foi a data em que a PEC 41/2003
entrou em vigor, alterando a sistemática do limite remuneratório
dos servidores públicos, vinculando os servidores do Poder
Executivo estadual à remuneração do governador do Estado.

Nossa Classe

Rápidas

Promoções 2009

Aberto concurso das Promoções
A
por Merecimento 2009
p
Na edição de 12 de maio do Diário Oficial do
Estado, foi publicada a Portaria CAT 55, que
dispõe sobre a composição da Comissão de
Promoção por Merecimento dos Agentes Fiscais de Rendas, referente ao exercício de 2009.

Ao todo, será promovido 20% do contingente
dos níveis de II a V em efetivo exercício no dia
31 de julho de 2009. Poderão participar do
concurso todos os AFRs ativos nessa mesma
data.

Os membros da Comissão são Leonor Corrêa
da Cunha Domingues (presidente), Daniel
Meira Ramos, Neiva Rodrigues Figueiredo,
Nicolau Sesso Junior e Ricardo Simões Mélega.

Vale lembrar que para participar das Promoções por Merecimento é necessário
que o colega se inscreva no processo.
Fique atento!
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IBET oferece curso de Especialização
em Direito Tributário

Jornal Sinafresp
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O IBET (Instituto Brasileiro de
Estudos Tributários) abriu inscrições para o curso de Especialização em Direito Tributário.
O curso é composto por quatro
módulos, tem duração total de
dois anos e é oferecido a profissionais graduados em qualquer
área.
Os temas dos módulos são
Tributo e Segurança Jurídica,
Incidência e Crédito Tributário,
Exigibilidade do Crédito Tributário e Controle de Incidência
Tributária. Como os módulos
não são sequenciais, o aluno
poderá começar o curso pelo
que desejar.

Aos alunos que concluírem o
curso com o aproveitamento
exigido, será expedido certificado de Especialização em Direito Tributário – pós-graduação
lato sensu, com habilitação para
docência, pelo IBET.
O IBET não divulgou data final
para matrículas, apenas informou que as inscrições poderão
ser feitas enquanto houver vagas disponíveis. O início do curso será na primeira semana de
agosto. Para mais informações,
ligue para o Instituto pelo (11)
3668 6688, mande e-mail para
aluno@ibet.com.br ou acesse o
site www.ibet.com.br.

Senador quer incluir as carreiras Fiscais na PEC que
restabelece o adicional por tempo de serviço
O senador Jayme Campos (DEM/MT) apresentou na CCJ (Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania), no dia 25 de maio, um relatório
de Voto em Separado para incluir, entre outras,
as carreiras fiscais na PEC 21/2008. O texto do
projeto original restabelece o adicional por
tempo de serviço como componente da remuneração apenas das carreiras da Magistratura e
do Ministério Público.
No texto do Voto em Separado, no artigo que
prevê as atividades exclusivas de Estado que
receberão o adicional por tempo de serviço, o
senador defende “os auditores e agentes fiscais
de rendas ou tributos, integrantes das administrações tributárias da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios”.

A PEC 21/2008 é da autoria do senador Álvaro
Dias. Ela foi apresentada no dia 5 de junho de
2008 e agora está na pauta de discussão da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
O AFR paulista e diretor para Assuntos Parlamentares e Relações Institucionais da Fenafisco, Cláudio Fambrini Moraes, e representantes
dos sindicatos de Mato Grosso, Mato Grosso
do Sul e Ceará estiveram no gabinete do senador Jayme Campos. Lá receberam a cópia
do relatório e agradeceram o apoio do parlamentar.
Acesse o site do Sinafresp e leia o texto completo do Relatório do Voto em Separado e do
Substitutivo da PEC 21/2008.

Ficha Limpa

O projeto
Ficha Limpa
foi aprovado
no dia 19
de maio, no
Congresso Nacional. Agora ele
aguarda a sanção do presidente
da República. O projeto barra
candidaturas de políticos
condenados em decisão
colegiada pela prática de crimes
de corrupção, compra de votos,
entre outros.

Valorização da categoria
O Sinafresp parabeniza
os Procuradores do Estado
pelo reconhecimento do seu
trabalho por parte do governo
estadual, que encaminhou o
Projeto de Lei Complementar
nº 20/2010 à Assembleia
Legislativa de São Paulo.
Conforme consta na exposição
de motivos do projeto, a
“finalidade é evitar a evasão
de preciosos integrantes dos
quadros da Procuradoria Geral
do Estado em favor de outras
Instituições”. Acesse o site
www.sinafresp.org.br e leia o
PLC 20/2010 na íntegra.

Copa do Mundo

Conforme o Decreto nº 55.848
assinado pelo governador do
Estado de São Paulo, Alberto
Goldman, o expediente nas
repartições públicas estaduais e
autarquias, nos dias de jogos da
seleção brasileira, terá horário
especial. No dia 15 de junho
(terça-feira) será encerrado às
14 horas e, no dia 25 de junho
(sexta-feira), iniciará às 14
horas. A medida não vale para
serviços essenciais. O Sinafresp
informa a seus filiados que
seguirá o mesmo expediente
das repartições estaduais.

Relações Intersindicais

No dia 18 de maio, o
presidente do Sinafresp, Ivan
Netto Moreno, recebeu o
diretor de Assuntos Estaduais
da Fessp-Esp (Federação dos
Sindicatos dos Servidores
Públicos do Estado de São
Paulo), Severiano Garcia Neto.

Nossa Classe
Homenagem

AFR Honorato Duran recebe título de Cidadão
Paulistano da Câmara Municipal de São Paulo

“A convivência com Duran foi uma grande
lição de vida”, disse o colega vereador
Gilson Barreto.

O título de Cidadão Paulistano é destinado
apenas a pessoas não nascidas na capital e
que, de alguma forma, prestam ou prestaram serviço à cidade.

Natural de Nova Granada, interior do Estado, Honorato Duran é bacharel em Direito,
Ciências Contábeis e professor. Ingressou na
carreira em maio de 1964, na fiscalização
direta de tributos, e se aposentou em 2005.
Atuante dirigente classista, ele é membro
do atual Conselho Deliberativo da Afresp.

Sinafresp é parceiro
em mais um Mutirão da
Catarata
Mais de 27 mil pessoas com idades iguais ou
superiores a 50 anos e com baixa visão participaram, no dia 30 de maio, de mais uma etapa da
campanha do Mutirão da Cirurgia da Catarata,
em São Paulo.
Como resultado dessa etapa do projeto, foram
agendadas 1.745 cirurgias da catarata.
O projeto é uma iniciativa do AFR e vereador
Gilson Barreto, da Cesmo Oftalmologia e do
Centro Comercial Leste Aricanduva. Realizado
desde 2002, já proporcionou atendimento cirúrgico gratuito a mais de 15 mil pessoas.
Nessa última etapa, a parceria do Sinafresp
estendeu-se também no oferecimento de mão
de obra ao evento. A entidade formou uma
equipe de voluntários composta por funcionários
e pessoas da comunidade para ajudar no atendimento aos pacientes.

Toloi Junior, o deputado federal e AFR João
Eduardo Dado Leite, os deputados estaduais e AFRs Vaz de Lima e Vitor Sapienza,
o diretor-adjunto da DEAT, Sidney Sanchez,
o coordenador-adjunto da CAT, Osvaldo
Santos de Carvalho, o diretor da Corcat,
José Carlos Pacheco e outras autoridades.

Convidados por Gilson Barreto, o presidente do Sinafresp, Ivan Netto Moreno, e os
diretores Miriam Arado, Teo Franco e José
Roberto dos Santos, prestigiaram a entrega
do título ao colega. Também estavam presentes o presidente da Afresp, Luiz Carlos

Sinafresp participa de recepção de sindicalistas
chineses no Brasil
Na manhã de 20 de maio, o Sinafresp participou de um encontro com uma delegação
de sindicalistas chineses que vieram visitar
o Brasil. A vinda deles foi promovida pelo
Ipros (Instituto de Promoção Social) e pela
UGT (União Geral dos Trabalhadores), que
convidou o Sindicato para fazer parte da
comitiva de recepção em São Paulo.
Segundo o presidente, Ivan Netto Moreno, os
chineses demonstraram bastante interesse no
movimento sindical brasileiro, especialmente
o do serviço público. Ele esclareceu ainda que
a atividade sindical é algo muito recente para
os trabalhadores da China e que a negociação
entre empregadores e trabalhadores se dá de
forma diplomática, na mesa de negociações.
“Expliquei a eles que, diferentemente do que
pensam, os trabalhadores públicos no Brasil
ainda não têm as mesmas garantias que os
trabalhadores privados, mesmo com o direito
à atividade sindical, previsto na Constituição
Federal, e com as recomendações da Organização Mundial do Trabalho, na Convenção
151”, disse Ivan.
Além da capital paulista, os chineses também
passaram pelo Rio de Janeiro e Brasília. A
delegação chinesa foi composta por seis
sindicalistas: Xiao Jiankui, vice-presidente do
Conselho da Federação Chinesa de Sindicatos
– Província de Guangdong; Xiao Gansheng,
presidente do 4º Sindicato de Portos e En-

genharia do Grupo de Construção Civil da
China; Fan Qiang, presidente do Sindicato de
Navegação de Guangzhou; Zhou Wangsen,
diretor de Organização e Capacitação do
‘Grassroots’; Ma Guipi, presidente da filial
de Guangzhou do Minsheng Banking Ltd.; e
Liu Wei, vice-diretor do Departamento Internacional da Federação Sindical da Província
de Guangdong.
Além de Ivan Moreno e do presidente da
UGT, Ricardo Patah, também estavam presentes outros dirigentes da Central, como Laerte
Teixeira da Costa (vice-presidente), Francisco
Canindé Pegado do Nascimento (secretáriogeral), Arnaldo de Souza Benedetti (secretário
de Relações Internacionais), Antonio Carlos
Duarte (secretário de Direitos Humanos e
tesoureiro do Ipros) e outros. O Sinafresp
foi a única entidade convidada pela UGT
para fazer parte da comitiva de recepção
aos chineses.
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Nascido em 1934, o colega também foi
padeiro, confeiteiro e escrivão de polícia
antes de ser aprovado no concurso para
AFR. É filho dos imigrantes espanhóis da
cidade de Vigo, José e Laureana, que aqui
aportaram no século passado para trabalhar
nas fazendas de café. Casado com Isabel
Perez Sanchez, tem três filhos e cinco netos.
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Em sessão solene, realizada no fim da tarde
de 12 de maio, o Agente Fiscal de Rendas
e membro do Conselho Deliberativo da
Afresp na capital, Honorato Sanchez Duran,
recebeu o título de Cidadão Paulistano da
Câmara Municipal de São Paulo. A iniciativa da homenagem foi do AFR e vereador
Gilson Barreto (PSDB).

Sinafresp em Ação
Fiscos Estaduais

Sinafresp e entidades do Fisco debatem
representatividade política e subsídio
Nos dias 25 e 26 de maio, o Sindifisco/PE (Sindicato do Grupo
Ocupacional da Administração Tributária do Estado de Pernambuco) promoveu um Ciclo de Debates entre diversas entidades
ligadas ao Fisco Estadual de todo o país.
Representando o Sinafresp, estava o presidente, Ivan Netto Moreno, que participou apenas do primeiro dia de atividades, em virtude da mobilização da categoria, prevista para o dia 26.
Na terça-feira, 25, o tema central foi a Representatividade Política.
Pela manhã, os presentes assistiram às exposições do vice-presidente do Siprotaf/MT, Francisco Ítalo; do presidente do Sinafresp
e do vice-presidente de Administração do Sindafep/PR, João
Marcos de Souza.
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Em sua exposição, Ivan Moreno relatou a experiência atual da categoria paulista que, mesmo tendo dois colegas na Assembleia Le-
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gislativa, ainda encontra
bastante dificuldade na
aprovação de projetos
do seu interesse. “Independente do nome,
é preciso que se tenha
comprometimento.
Lógico que quem é da
categoria conhece melhor nossos anseios, mas
é necessário que esse
colega tenha um compromisso conosco”, destacou.
À tarde, o presidente da Fenafisco, Rogério Macanhão, apresentou
a proposta discutida pela Federação e, em seguida, houve debate
sobre o tema.
Subsídio foi o tema central da quartafeira, dia 26. No segundo dia de atividades, o presidente do Sindifiscal/ES,
Getúlio Ramos, e o vice-presidente
da Fenafisco, Manoel Isidro, comentaram a implantação do subsídio e
suas implicações para as categorias do
Fisco capixaba e paraibano.
Para finalizar o evento, o diretoradjunto de Assuntos Jurídicos da
Diretoria-Executiva do Sindifisco Nacional, Wagner Vaz, relatou a opinião
geral dos auditores fiscais da Receita
Federal em relação ao subsídio e comentou também a importância da Lei
Orgânica do Fisco.

Sinafresp participa de audiência pública sobre PEC dos Inativos
No dia 19 de maio, foi realizada uma audiência pública na Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo) sobre a PEC 555,
solicitada pelo deputado estadual Carlos Giannazi (PSOL), atendendo as entidades do movimento Frente Nacional São Paulo pela
PEC 555, entre elas o Sinafresp. O evento foi aberto à sociedade e realizado no auditório Franco Montoro.
Paralelamente ao evento na Alesp, foi realizada uma audiência pública, também na Câmara dos Deputados, em Brasília, sobre a
mesma PEC, que prevê o fim da contribuição previdenciária de aposentados e pensionistas do setor público.
No encontro em São Paulo, o Sinafresp foi representado por seu presidente, Ivan Netto Moreno, pela vice-presidente, Miriam
Arado, e pelo diretor José Roberto Costa dos Santos. Ao todo, mais de 150 líderes sindicais participaram do evento. Também estavam presentes os deputados estaduais Edson Ferrarini (PTB) e Ricardo Montoro (PSDB), além do deputado federal pelo PSOL, Ivan
Valente.
Parlamentares e representantes dos servidores públicos do Estado de São Paulo defenderam a importância da aprovação do projeto
e da agilidade na tramitação da PEC no Congresso Nacional.
A proposta da PEC 555, que revoga o artigo 4º da Emenda Constitucional 41, de 2003, está aguardando parecer da Comissão de
Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados desde julho de 2007.

