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Diretoria Executiva Gestão 2016-2017

Caros leitores, nosso objetivo é que 
esse informativo se torne mais próximo 
da categoria, principalmente, daqueles 
que estão em locais mais distantes, ele é 
voltado para aqueles que contribuem 
com o fortalecimento do fisco e para a 
sociedade como um todo.
Sabemos que a informação, se não for 
bem trabalhada em nossas vidas, pode 
nos trazer sérios problemas, por isso 
queremos fazer uma comunicação 
transparente e isenta de tudo que não 
seja do interesse da categoria.
Abordaremos, nesta edição, a impor-
tância do sindicato nesse momento de 
crise política e econômica o qual acon-
tece no Brasil, que se reflete na perda de 
direitos adquiridos pelos servidores 
públicos. Por isso, é importante a manu-
tenção de um sindicato forte, e esse só 
assim será com a participação efetiva de 
seus filiados, portanto devemos nos 
manter filiados e, para aqueles que não 
são, convidamos a se filiar, para unidos 
lutarmos pela manutenção dos direitos 
adquiridos e por novas conquistas que 
beneficiaram a categoria do fisco. Por-
tanto, conclamo a todos os auditores 
ativos e inativos a refletirem sobre a 
importância de estarem filiados a este 
Sindicato, entidade representativa dos 
direitos do auditor e de suas condições 
de trabalho, e hoje, mais do que nunca, é 
importante estarmos unidos contra os 
desmandos do governo que quer arran-
car de nós, trabalhadores públicos, dire-

itos adquiridos para pagar uma conta 
que não contraímos. 
Pretendemos pautar a nossa gestão, a 
frente do SINDIFISCO/AC, pela luta 
e pela busca de condições, físicas e 
financeiras adequadas à realização do 
nosso trabalho com segurança e com a 
certeza de que nossos direitos serão 
devidamente respeitados e resguarda-
dos.  
A partir do momento em que assumi-
mos a direção deste Sindicato, temos 
buscado o diálogo com a Gerência Supe-
rior da SEFAZ. Sem perdermos a sen-
sibilidade e a noção sobre o momento 
econômico que ora afeta o Estado, con-
cretizamos acordos envolvendo o paga-
mento do prêmio sobre a meta; do adi-
cional  e as regras de titulação e o reen-
quadramento.  Asssim como também, 
consolidamos a concretização de direi-
tos adquiridos e o reparo das injustiças 
oriundas de interpretações equivocadas 
da lei.
Temos buscado também algumas par-
cerias externas com entidades capazes 
de favorecerem aos sindicalizados e 
seus dependentes que buscam a melho-
ra da qualidade de vida, da saúde e do 
conhecimento.            
Nesta edição, concluímos o capítulo da 
história do SINDIFISCO/AC, contada 
pelo sócio fundador, ex-presidente, e 
vice-presidente na diretoria atual, o 
auditor Ayrton Geber, um defensor da 

carreira do fisco estadual.
Também tratamos de um tema de fun-
damental importância para nós do fisco 
e para a sociedade em geral: O ICMS 
da venda não presencial, e-Commerce, 
que tem gerado uma enorme guerra 
fiscal, abordado pelo auditor do fisco 
estadual do Acre, Evaldo Oliveira, ex-
Coordenador de Fiscalização da 
SEFAZ e Professor do curso de pós-
graduação da UNINORTE.
Senhores, precisamos estar unidos para 
vencermos a PLP 257/2016 e PEC 
241/2016, maléficas aos servidores 
públicos. Parece-me que os novos diri-
gentes do nosso país, não respeitam o 
trabalho do servidor e querem aumen-
tar ainda mais a dívida dos Estados.
Unidos na luta, alcançaremos nossas 
vitórias para o fisco, para o Estado e 
para a sociedade.
Quero registrar meu agradecimento a 
toda a diretoria que tem contribuindo 
no trabalho em prol do fisco do Estado 
do Acre e, particularmente, ao nosso 
diretor secretário Geral, José Roberto 
de Souza, que tem se empenhando para 
a realização deste informativo e por 
todos aqueles que têm contribuído dire-
ta e indiretamente.
Até a próxima edição. Boa leitura a 
todos!

Leyla Maria Alves da Silva
Presidente SINDIFISCO/AC



No dia 8 de janeiro de 2016, com início 
às 9h, no Auditório da Secretaria de 
Estado da Fazenda, aconteceu a posse 
da Sexta Diretoria Executiva, para o 
Sindicato do Fisco Estadual do Acre-
SINDIFISCO/AC. Vale registro que a 
primeira Diretoria, segundo um pro-
cesso de transição e em caráter de 
implantação e estruturação, foi acla-
mada segundo a composição da então 
diretoria da ASFIT, na ocasião sob a 
presidência do Auditor Ayrton Geber. 
De lá pra cá, mais três colegas Audito-
res se reversaram na presidência do 
SINDIFISCO/AC. 
A atual Diretoria, para o biênio de 2016 
e 2017, que tem como presidente eleita 
a Auditora Leyla Maria Alves da Silva 
e composta ainda pelos Auditores (as): 
Vice-Presidente - Ayrton Geber, Dire-
tor-Secretário Geral - José Roberto 
Gomes de Sousa, Diretora-Tesoureira - 
Sílvia Elena Aguirre de Souza, Diretor-
Administrativo - Reginaldo Soares de 
Souza, Diretora de Comunicação - 
Cidália Pascoal Viana, Diretor de For-
mação Sindical e Relações Intersindi-
cais - Gláucio Saraiva da Silva, Diretor 
para Assuntos Parlamentares e Rela-
ções Institucionais - Nicolas Aurélio 
Pinto Barbosa Lima, Diretor Jurídico e 
de Defesa Profissionais - Clóvis Mon-
teiro Gome, Diretor de Aposentados e 
Pensionistas - Edson Carneiro da Costa 
e Representante Local - Felix Carlos 
Aly (Brasiléia) e o respectivo conselho 
fiscal formado pelos Auditores: Evaldo 
Oliveira da Silva; Francisco Raimundo 

Leite e Josias Francalino da Rocha.
A solenidade de posse, presidida pelo 
Sr. José Maria Mascarenhas Júnior, 
Presidente da Comissão Eleitoral, e 
equipe, foi prestigiada por um razoável 
número de associados, familiares e 
amigos; pelo Sr. Gláucio Saraiva da 
S i l v a ,  P r e s i d e n t e  d o 
SINDIFISCO/AC, ora substituído; 
Sr. Joaquim Manoel Mansour Macedo, 
Secretário da Fazenda; Sr. Reginaldo 
Soares de Souza, ora também empos-
sado no cargo de Presidente da ASFIT; 
Sr. Guilherme Frederico Pedrinha de 
Azevedo ( E S ) ,  reprentante  da 
FENAFISCO e da Srª. Maria de Apa-
recida Neto Lacerda e Meloni (MG), 
representante da FEBRAFITE. 
Dirigir o SINDIFISCO/AC, princi-
palmente neste momento confuso e de 
sérias crises que assola o país e o Esta-
do, provavelmente, seja este o período 
mais emblemático nesses pouco mais 
de dez anos de nossa história sindical, 
certamente não é uma tarefa das mais 
fáceis, mas são desafios que precisam 
ser tratados com seriedade, sobriedade, 
comprometimento, prudência e, prin-
cipalmente, sabedoria  em beneficio da 
classe sem nunca esquecer o dever 
maior que é o de zelar pelo bem comum 
que consolida uma sociedade justa e 
para todos, que constrói e participa da 
manutenção do futuro do agora e do 
amanhã.
Não obstante as dificuldades atuais e as 
que, seguramente, ainda virão, é preci-

Diretorias do SINDIFISCO/AC para o Biênio 
2016/2017 e os desafios:

Desafios:

No ultimo dia 5 de fevereiro de 2016, 
nosso Sindicato firmou acordo de 
parceria e cooperação técnica que 
garantem aos sindicalizados e aos seus 
dependentes, que se encontrem cur-
sando ou que venham a compor os 
cursos de Graduação e/ou de Pós-

Graduação oferecidos pela FAAO, 
desconto nas mensalidades.
As pessoas interessados deverão pro-
curar a diretoria do SINDIFISCO/AC 
para melhores esclarecimentos, bem 
como, para firmar termos de compro-
misso, responsabilidade e credencia-

SINDIFISCO/AC E FAAO, uma parceria para 
o conhecimento

so ter amadurecimento sindical para 
continuar construindo o diálogo a fim 
de não comprometer os valores até aqui 
conquistados e consolidar os mecanis-
mos e meios capazes de colaborar para 
o favorecimento da construção de ambi-
entes de trabalhos e convivências na 
medida da grandeza do Fisco; ajudar, 
decisivamente, na missão de combater 
a sonegação e a corrupção; comprome-
ter-se na promoção da justiça fiscal e, 
quiça, conquistar a tão sonhada Lei 
Orgânica da categoria. 
Esses são somente alguns dos muitos 
problemas que a atual diretoria terá 
pela frente, nesses dois anos, mas, cer-
tamente, também são oportunidades de 
escrever nas páginas da história regis-
tros de experiências a nortearem ações 
futuras. São nas crises e nas dificulda-
des que, geralmente, surgem as gran-
des e eficientes soluções de superações 
e oportunidades, logo, e provavelmen-
te, seja momento ideal para nos man-
termos unidos, motivados e participati-
vos para que a alta gerência da SEFAZ 
perceba e reconheça a nossa força e 
importância na ajuda ao Estado para 
atravessar a “tempestade” atual e as 
futuras, caso assim aconteça.
Que Deus conceda muita luz e paz a 
esta diretoria que traz em suas propos-
tas muitos sonhos e desejos de um futu-
ro melhor para a classe!

mento ao ingresso na Instituição de 
Ensino em questão.
As provas vestibulares, segundo o pla-
nejamento letivo da Instituição, são 
oferecidas diariamente nas data oferta-
da segundo o calendário de agenda-
mento e propostas. 
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Ponto de Vista:

O e-commerce é uma modalidade de 
comércio que se realiza financeira-
mente por meio de dispositivos e plata-
formas eletrônicas, como computado-
res, celulares e assemelhados na moda-
lidade de compra ou venda de produtos 
em lojas virtuais ou, simplesmente, 
comércio eletrônico, entre a empresa e 
o consumidor final. 
Diante dessa nova modalidade de pra-
tica comercial realizada no domicílio 
de origem, e não no destino, da merca-
doria, certamente, muitas interpreta-
ções equivocadas surgiram, causando 
sérias distorções no entendimento, 
particularmente, no que se refere ao 
ICMS. Muito foi discutido a fim de dá 
um entendimento de razão sem prejuí-
zo aos entes envolvidos. 
O Conselho Nacional de Política 

Fazendária – Confaz, pela Emenda Cons-
titucional nº 87/2015, estabeleceu as nor-
mas para o cálculo e o recolhimento do 
ICMS nessas operações. 
Até 31 de dezembro de 2015, as empresas 
contribuintes do ICMS, ao adquirirem 
produtos de outros Estados, pagavam o 
ICMS diferencial de alíquota no momen-
to da compra.
A mesma situação não acontecia sobre as 
operações envolvendo consumidores 
finais não contribuintes. Ninguém pagava 
o imposto diferencial de alíquota, gerando 
uma distorção considerada injusta pelos 
fiscos dos Estados de destino das merca-
dorias, uma vez que toda arrecadação dos 
impostos envolvidos ficava para o Estado 
de origem e nada era pago ao Estado de 
destino, o que causava sérios prejuízos a 
estes e ao seu mercado local. 
Diferencial de Alíquota, o que é isso?
Nada mais é do que a diferença entre a 
alíquota praticada internamente em cada 
Estado (17%, 18%, 19% etc.) e a alíquota 
aplicada à operação interestadual (4%, 
7% e 12%). 
Cabe ressaltar que ao impostos referente 
ao diferencial de alíquota existem três 
formas de aplicação e cobrança, conforme 
o caso e a destinação da mercadoria:
ICMS diferença de alíquota:
É a diferença entre a alíquota interna e a 
alíquota interestadual relativa às compras 
para uso/consumo e/ou ativo permanente; 
entre empresas ditas normais e com apura-
ção de débito e de crédito.

ICMS antecipação:
É a diferença entre a alíquota interna e 
a alíquota interestadual apenas para 
empresas optantes pelo Simples Naci-
onal relativa às aquisições para a 
comercialização e/ou industrialização;
ICMS DIFAL (Instituído pela Emen-
da Constitucional nº 87/2015 e, com 
efeito, a partir da sua publicação): 
É a diferença entre a alíquota interna e 
a alíquota interestadual cobrada no 
momento da venda/saída para outro 
estado, operação interestadual, desti-
nada a consumidor final não contribu-
inte do ICMS e a responsabilidade de 
recolhimento é do remetente da merca-
doria. Nos casos em que o destinatário 
seja contribuinte do ICMS, a respon-
sabilidade de recolhimento do impos-
to, ICMS diferencial de Alíquota ou 
ICMS antecipação, é deste.
Até 31 de dezembro de 2015, o cálculo 
do diferencial de imposto devido se 
realizava mediante uma simples opera-
ção de subtração de uma alíquota da 
outra. Ex.: 17% (Alíquota do Acre) – 
12% (Alíquota Interestadual) = 5% 
(Diferença Apurada e Devida). Porém, 
a partir de primeiro de janeiro de 2016, 
o cálculo passou a ficar bem mais com-
plexo.
Quem é o Consumidor Final não 
Contribuinte?
É a pessoa, física ou jurídica, que 
adquire produto (os) para seu uso pró-
prio ou para integrar o seu ativo perma-
nente, ou seja, sem o intuito comercial 
e que não exerça atividades sujeitas ao 
ICMS. Ex.: pessoa física; empresas 
prestadoras de serviços sujeitas ao 
ISS; empresas de construção civil.
Quem é Contribuinte do ICMS?
É qualquer pessoa, física ou jurídica, 
que realize, com habilidade ou em 
volume que caracterize intuito comer-
cial; operações de circulação de mer-
cadorias ou de prestações de serviço de 
transportes interestadual e intermuni-
cipal e de comunicações, ainda que as 
operações e as prestações se realizem 
no exterior.

O ICMS no E-Commerce

Evaldo Oliveira da Silva
Auditor da Receita Estadual do Acre
Graduado em Economia
Pós-Graduado em Contabilidade e Auditoria; 
Auditoria Tributária e Direito Tributário
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‘‘...toda arrecadação dos 
impostos envolvidos fica-
vam para o Estado de ori-
gem e nada era pago ao 
Estado de destino, o que 
causava sérios prejuízos a 
estes e ao seu mercado 
local’’
 
Como é feito o cálculo dos diferenci-
ais do ICMS a partir de 2016?
1)	 O valor da Nota Fiscal (valor 
da operação) subtraído o ICMS desta-
cado. Se não houver o destaque do 
ICMS (empresa do Simples), conside-
ra-se a alíquota interestadual normal, 
ou seja, 4%, 7% ou 12%;
2)	 O resultado divide-se por, 1 – 
(a alíquota interna); 
3)	 O resultado da divisão multi-
plica-se pela alíquota interna do Esta-
do de destino;
4)	 Do resultado da multiplicação, 
subtrai-se o ICMS destacado na Nota 
Fiscal.

Exemplo Prático da Fórmula de Cálcu-
lo do ICMS antecipado tendo como 
referência uma compra efetuada em 
Rondônia por uma empresa do Acre: 
1.000,00 – 120,00 (ICMS destacado, 
12%) = 880,00 ÷ 0,83 (1 – 17% - alí-
quota interna do Acre) = 1.060,24 x 

17% = 180,24 – 120,00 (ICMS destacado) 
= R$ 60,24. Pela forma antiga, o valor 
devido seria de R$ 50,00 (resultado da 
diferencial de alíquota, ou seja, 17% - 12% 
= 5%).

Para cálculo do ICMS DIFAL será consi-
derada ainda a Tabela de Incidência do 
FCEP em cada estado:
1) O valor da Nota Fiscal (valor da 
operação) subtraído o ICMS destacado. 
Se não houver o destaque do ICMS (em-
presa do Simples), considera-se a alíquota 
interestadual normal, ou seja, 4%, 7% ou 
12%;
2) O resultado divide-se por, 1 – (a 
alíquota interna + Alíquota FCEP); 
3) O resultado da divisão multiplica-
se pela alíquota interna do Estado de desti-
no + o percentual oficial do FCEP;
4) Do resultado da multiplicação, 
subtrai-se o ICMS destacado na Nota 
Fiscal.

Exemplo prático da Fórmula de Cálcu-
lo do ICMS DIFAL, tendo como refe-
rência uma venda, por uma empresa do 
Acre, para um consumidor final, não 
contribuinte, situado em São Paulo: 
1.000,00 – 120,00 (ICMS destacado, 
12%) = 880,00 ÷ 0,80 (1 – 18% (alí-
quota interna de São Paulo) + 2% (Adi-
cional FCEP)) = 1.100,00 x  20% 
(18% (alíquota interna de São Paulo) + 
2% (Adicional FCEP)) =  220,00 – 
120,00 (ICMS Destacado) = R$ 
100,00.

Pela publicação da Emenda Constitu-
cional nº 87/2015, ficou estabelecido 
que o ICMS DIFAL será repartido 
entre os Estados envolvidos na opera-
ção. 
O recolhimento do ICMS DIFAL 
devido, neste caso, será efetuado medi-
ante a emissão de 3 Documentos de 
Recolhimento em favor dos seguintes 
destinos, a saber:  DAE - Estado de 
Origem; GNER - Estado de Destino e 
GNRE - FCEP do Estado de Destino.
P e l a  s i s t e m á t i c a  a n t i g a ,  a t é 
31/12/2015, todo o imposto destacado, 
alíquota interna, ficava no Estado do 
origem da mercadoria.  
* Caso o Estado de destino não possua 
a Tabela do FCEP o cálculo será o 
mesmo desconsiderando os 2% refe-
rentes ao FCEP.  
A partir de 01/01/2016, o ICMS 
DIFAL passou a ser repartido de acor-
do com a seguinte tabela:
a) Ano 2016: 60% (UF Origem) e 40%  
(UF Destino); 
b) Ano 2017: 40% (UF Origem) e 60% 
(UF Destino);
c) Ano 2018: 20% (UF Origem) e 80% 
(UF Destino) e
d) Ano 2019: 100% (UF de Destino). 
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Prezados colegas, tomo a liberdade de 

dispor de seu precioso tempo para lem-

brá-los da importância em ser um Sin-

dicalizado.
O Sindicato é uma entidade que tem a 
função de defender os interesses e direi-
tos profissionais de seus filiados. Cada 
trabalhador é livre de participar do seu 
sindicato e tornar-se um filiado. O 
SINDIFISCO/AC tem grande impor-
tância na vida dos auditores, sobretudo 
porque direitos e garantias são negocia-
das para a categoria. Ele tem o objetivo 
de defender os interesses coletivos e 
individuais de sua base, defender e 
valer seus direitos. Ele não existe por 
acaso, tem uma importância vital.
Infelizmente, a maioria dos sindicatos 
se depara com um problema bastante 
comum: alguns filiados ainda não 
sabem para que serve o seu sindicato, 
não entendem quais os benefícios que 
ele proporciona. Outros pensam que é 
só filiar, cruzar os braços e tudo estará 
resolvido. O que não se avalia é que os 
motivos principais para um trabalhador 
se filiar ao sindicato de sua categoria 

são: união, segurança, participação, 
reconhecimento, busca da valorização 
de sua classe e outros benefícios. E se o 
filiado não participar efetivamente com 
todos esses intuitos, o sindicato perde o 
seu motivo de existir.
O sindicato não se limita a tratar dos 
problemas coletivos decorrentes do 
exercício da profissão, mas se preocupa 
igualmente com a condição social dos 
trabalhadores enquanto cidadãos. Um 
conjunto de auditores tem mais força 
para agir do que cada um por si, indivi-
dualmente, sindicato não é um indiví-
duo, mas um conjunto de pessoas com o 
mesmo interesse. Se, por exemplo, um 
consumidor se dirigir ao governo e 
reivindicar sozinho um direito, que por 
mais que ele esteja com razão, não terá 
voz, não conseguirá nada sozinho, mas 
milhares de consumidores organizados, 
seguramente conseguirão, assim é uma 
classe trabalhadora, somos pouco audi-
tores, onde sozinhos não faz muita dife-
rença, mas juntos e organizados somos 
fortes. O isolamento leva a formar idei-
as vagas e confusas perante posições 
difíceis, pois em algum momento ante-
rior a entidade empregadora sem valo-
rizar a carreira de auditor cometeu 
algum deslize, uma ação ou uma omis-
são que prejudicou a classe.
Prevenir é sempre melhor que remedi-
ar. Os trabalhadores sindicalizados vão 
se enriquecendo, de múltiplas formas, 
com defesa aos interesses coletivos e 
individuais, devido às informações que 
o sindicato repassa aos seus filiados. 
Está sindicalizado é, por isso, um inves-
timento numa organização dos traba-
lhadores.

O sindicato detém uma capacidade 
negocial, concretamente, o direito de 
contratação coletiva, constitucional-
mente consagrado, bem como a capaci-
dade judiciária (isto é, o fato de poder 
intervir como parte legítima em ações 
judiciais) e o direito de participação. 
Toda a ação sindical é uma contribuição 
dos trabalhadores não apenas para a 
defesa de seus interesses próprios, 
como também para o desenvolvimento 
da própria sociedade.
Lembrando mais uma vez, um sindica-
to onde existe união da categoria, com 
certeza terá melhor condições de vida e 
de trabalho a todos os trabalhadores. 
Você auditor, trabalhador, mantenha-se 
filiado ou filie-se a sua entidade, seja 
participativo nas assembleias e leve ao 
sindicato sua contribuição, porque será 
bem-vinda. Sindicalismo não é estáti-
co, ou seja, está em constante transfor-
mação e criando novas formas de orga-
nizar, de defesa e ação. 
É importante ressaltar que através da 
luta coletiva e do Sindicato, que garan-
timos nossos direitos e avançamos em 
nossas conquistas. Não se trata apenas 
de sustentar política e financeiramente 
a entidade. Mas de fazer parte e somar 
na luta do conjunto dos servidores. Um 
sindicato forte para lutar é aquele que 
possui o apoio da categoria. JUNTOS 
SOMOS MAIS FORTES. Então, 
tenha a certeza que se manter filiado ou 
filiar-se ao SINDIFISCO/AC é a 
garantia de ganho para nós trabalhado-
res do fisco e para a sociedade. Não 
podemos esquecer que todas as con-
quistas trabalhistas realizadas até hoje  
foram obtidas com muita luta.

A Importância de estar Sindicalizado

Leyla Maria Alves da Silva
Auditora da Receita Estadual do Acre
Graduada em Ciências Econômicas; 
Pós-Graduada em Economia do setor Público; 
Auditoria Fiscal e Tributária e MBA em Gestão
Pública com Ênfase em Controle Externo. 

Instituto de Pós-Graduação – IPOG 
- Descontos no valor da parcela de qual-
quer curso aos filiados e seus depen-
dentes nos pagamento efetuados dentro 
do respectivo vencimento. 
Unimed - Serviços de assistência médi-

co-hospitalar com descontos especiais 
para os sindicalizados. 
Ótica Hollywood  - Desconto de 20% 
aos filiados nas compras à vista e parce-
la até 6 vezes sem juros no cartão de 
crédito. 
Martins Advogadas Associadas S/S - 

Serviços de advocacia e assessoria 
jurídica, restritos aos direitos relaciona-
dos à atividade profissional e que 
tenham reflexo coletivo.
D'Imagem - Serviços de Radiologia e 
Diagnósticos por Imagem - Ultrassono-
grafia.

_______________________________________________________________________________________

Nossa Luta:

Convênios:
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História:

(Continuação da edição anterior)
Em uma tentativa de solucionar o pro-
blema, sem ter que recorrer ao expedi-
ente do confronto, a diretoria do Sindi-
fisco-ac, achou por bem pedir auxílio à 
Federação que atendeu prontamente e, 
no dia 05 de maio de 2005, o presidente 
da FEBRAFITE, o Sr. Rogério Maca-
nhão,  veio a Rio Branco disposto a 
ajudar no que fosse possível, a exemplo 
de palestra de apresentação da Federa-
ção e estratégia a ser adotada à ocasião, 
no auditório da SEFAZ; audiência 
pública com os Deputados Estaduais, 
na Assembléia Legislativa; reunião 
com o Secretário da Fazenda e entre-
vista na TV5, afiliada da rede bandei-
rantes. O resultado dessa série de even-
tos foi a expectativa favorável de uma 
solução, pelo Governo, aos reclames 
da categoria e uma trégua de vinte dias 
foi então acordada. Dentro desse prazo 
o Governo deveria se pronunciar e 
oferecer uma proposta à questão mas, 
infelizmente,  não aconteceu. 
Sem outra alternativa só restou  uma 
saída; a paralisação decidida em 
Assembléias Geral da categoria. Os 
servidores de apoio também aderiram a 
causa e, pela primeira vez na história, 
houve uma paralisação geral dos servi-
ços da Secretaria de Estado da Fazenda 
do Acre. A pauta de reivindicação 
incluía reajustes e aumentos salariais e 
melhoria das condições de trabalho, 
dentre outros.

Após esse alerta o Secretário da Fazen-
da decidiu contratar uma consultoria e 
criou uma comissão para discutir as 
reivindicações do Fisco e que resulta-
ram nas lei 1.702, que reestruturou a 
carreira e criou os cargos de Auditor da 
Receita Estadual I-ARE I, resultante 
de unificação dos cargos de  Fiscais e 
Técnicos de Tributos Estadual e o de 
Auditor da Receita Estadual II-ARE 
II, pela extinção do cargo de Fiscal 
Auxiliar de Tributos Estadual, a as suas 
competências e obrigações. Frustrando 
a sugestão de ‘‘Auditor-Fiscal da Rece-
ita Estadual’’. Tal unificação foi funda-
mental à necessidade para o reconheci-
mento do Fisco e do Auditor como 
essencial e de carreira exclusiva de 
Estado, respectivamente. Estabeleceu 
ainda que 70% dos cargos comissiona-
dos e de direção superior, da estrutura 
organizacional, da diretoria de admi-
nistração tributária, serão preenchidos, 
privativamente, por integrantes da 
carreira de fiscalização da SEFAZ e 
criou ainda a Corregedoria Fiscal do 
Estado do Acre e a lei 1.704, que esta-
beleceu os novos vencimentos para o 
grupo Tributação e Fisco na ordem de 
12%, em duas parcelas, ambas assina-
das em 26 de janeiro de 2006. Porém os 
ganhos ficaram por aí, uma vez que 
esta mesma lei reduziu os níveis de 
promoção, de 21 para 8 e o interstício 
entre os níveis, de 18 meses para 36 
meses. 
Em agosto de 2006, durante a realiza-
ção da III PLENAFISCO, em Grama-
do ,  no  R io  Grande  do  Su l ,  o 
SINDISFISCO/AC foi acolhido e 
teve a sua filiação aprovada como mem-
bro da Federação Nacional do Fisco 
Estadual e Distrital - F ENAFISCO. 
Após a criação legalizada e consolida-
da foi solicitada, ao Ministério do Tra-
balhe Emprego, a correspondente 
Carta Sindical que embasou o requeri-
mento junto ao Governo do Acre o 
repasse do Imposto Sindical, antes 
entregue ao SINFAC. 
Finalizado o período de implantação 
do Sindicato o então presidente provi-
sório,  o Sr. Ayrton Geber, foi aclama-

d o  P r e s i d e n t e ,  p a r a  o  b i ê n i o 
2006/2007, tornando-se assim o prime-
iro presidente do Sindifisco-ac.
A fim de atender os novos tempos o 
governo decidiu introduzir no serviço 
público a proposta da ‘‘meritocracia’’ e 
para isso contratou uma consultoria, 
que segundo ele, construiria conosco o 
entendimento dos méritos em questão. 
Daí resultou a lei 1.955, de 4 de dezem-
bro de 2007, que criou a Gratificação 
de Atividade Tributária-GAT, modifi-
cou a Gratificação de Produtividade 
Fiscal e a criou mais dois níveis de pro-
moção no final da carreira. A remune-
ração inicial, quando da criação do 
Sindifisco-ac, que era de R$ 3.600,00 
(salário e produtividade), passou a ser 
R$ 7.770,00 (salário, produtividade e 
GAT), representando um incremento 
de 115,83%. 
Terminado o mandato dessa diretoria, o 
Sr. Gielson Azeredo, foi aclamado 
presidente para o biênio 2008/2009. 
Nesse tempo o Sindifisco-ac adquiriu 
sede própria e encampou uma nova 
luta, desta feita, pelo realinhamento e 
como estratégia foram usadas camisas 
pretas com mensagens de efeitos ao 
Governo; reuniões no hall principal da 
SEFAZ, com musica e discursos de 
ordem. 
Em de 31 de março de 2010, pela assi-
natura da lei 2.265, nova regras e  
estruturas foram definidas às carreira 
dos Auditores da Receita Estadual I e 
II; criação da Classe Especial para os 
Auditores em final de carreira e o esta-
belecimento dos critérios para promo-
ções. Quanto ao realinhamento salari-
al, embora já acordado com o governo, 
este só veio com a lei 2.730 de 22 de 
agosto de 2013. 
Se o Fisco Estadual do Acre hoje possui 
o segundo maior vencimento do execu-
tivo estadual está conquista se deve, 
seguramente, a atuação determinante 
do Sindifisco-ac. A luta continua, 
porém agora, assentada em outro pata-
mar. 
* Entrevista organizada pela à Jornalis-
ta Estagiária Thaynã Correa.

A História da Criação do SINDIFISCO/AC

Ayrton Geber
Auditor da Receita Estadual do Acre
Graduado em Economia
Pós-Graduado em Auditoria Fiscal e Tributária
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Pagamento do Prêmio sobre a Meta 
de Arrecadação:
Mesmo vivendo momentos de crise, 
por conta da redução do repasse da 
União, o SINDIFISCO/AC conseguiu 
negociar com o Secretário da Fazenda, 
Sr. Joaquim Manoel Macedo, Tinel, o 
pagamento do prêmio no mês de março 
de 2016, referente ao atingimento da 
meta de arrecadação do ano anterior, 
fruto do trabalho do fisco estadual e 
com o importante apoio  dos colegas do 
administrativo. Ressaltamos também, 
uma outra conquista da categoria, luta 
de tantas outras diretorias, o reenqua-
dramento e o recebimento financeiro 
equivalente. Apesar do benefício não 
ter atingido a todos os auditores, foi 
feita uma correção daqueles enquadra-
dos erroneamente no ano de 2010; 
outra vitória foi a garantia do recebi-
mento do adicional de titulação. Muitos 
dos auditores não recebiam os 20% do 
adicional de titulação, visto que para 
atingir tal meta teria que ter pós-
graduação, mestrado e doutorado, o 
que inviabilizava muitos auditores 
atingir esse objetivo. Hoje, para alcan-
çar esse percentual, basta que tenha três 
pós-graduação nas áreas de interesse da 
Secretaria da Fazenda. 

Definição da Meta para o Ano de 
2016:
A meta de arrecadação, para o ano de 
2016, ficou estabelecida em um bilhão 
e doze milhões, valor esse questionado 
pelo SINDIFISCO/AC com base no 
histórico de baixa arrecadação, onde o 
sindicato argumentou que o Estado do 
Acre, não está diferente do restante do 
país e registra um crescimento muito 
grande de empresas fechadas e conse-
quentemente uma redução do consu-
mo, o que reflete numa queda da arreca-
dação dos impostos. Porém, ressalta-
mos, que conseguimos acordar o per-
centual do índice de esforço do fisco 

em 1%, sendo que historicamente nos 
anos anteriores, o percentual era de 2%, 
daí a importância da representação do 
fisco na comissão que estabelece a meta 
de arrecadação.  Mesmo assim, os audi-
tores têm realizado seu trabalho com 
afinco para atingir essa meta e elevar a 
arrecadação. 
Ficou estabelecido que o prêmio será 
dividido em duas parcelas e, dependen-
do do comportamento da arrecadação, 
acordamos  com o secretário e sua equi-
pe que o valor da meta poderá ser revis-
to.

Pagamento Integral  da Aposentado-
ria:
O Sindicato do Fisco Estadual do Acre, 
SINDIFISCO/AC, obteve êxito ao 
pagamento integral da aposentadoria 
do seu sindicalizado, o auditor aposen-
tado Joaquim José de Castro que deverá 
receber integralmente o mesmo valor 
como se estivesse em atividade, res-
guardando o direito a integralidade, 
devendo receber já a partir do próximo 
pagamento. Ao  não cumprimento, pelo 
Estado, no prazo estabelecido  será 
aplicada uma pena de multa diária no 
valor de R$ 500,00. 
É, na verdade, uma vitória de todos, é a 
d e m o n s t r a ç ã o  d o  t r a b a l h o  d o 

SINDIFISCO/AC em defesa do seu 
sindicalizados. Por isso, mantenha-se 
filiado, lutando juntos! Um sindicato de 
força é aquele em que seus filiados 
lutam por uma causa comum, apesar de 
existirem divergências. Não existe uma 
vitória sem luta. 

Um novo êxito logrado, no campo do 
direito, referente ao pagamento integral 
de aposentadorias foi julgado proce-
dente em favor dos reclamantes sindi-
calizados,  Aluízio Costa de Menezes; 
Aldeízio Lopes Geber; Ari Palu; Mano-
el da Silva Almeida e Franklin Silva 
Damasceno. 
Segundo ficou decido, o Instituto de 
Previdência do Estado do Acre deve 
estender aos referidos sindicalizados a 
integralidade da "Gratificação de Pro-
dutividade Fazendária", no grau máxi-
mo, exatamente como é paga aos dema-
is Auditores Fiscais da Fazenda Estadu-
al que se encontram na ativa, nos ter-
mos da Lei.
O Sindicato parabeniza o escritório de 
advocacia Martins Advogadas Associa-
das e aos seus sindicalizados pela vitó-
ria.

* Da Secretaria do SINDIFISCO/AC, 
com a colaboração de Regiane Araújo.

Nosso Objetivo:

Conquistas Jurídicas e Trabalhistas do
SINDIFISCO/AC
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