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aros filiados, decidimos retor-Cnar o nosso informativo para 
promover a informação de 

interesse da categoria e  apresentar ao 
público em geral a importância do 
nosso fisco como agente necessário à 
existência do Estado. Disposições 
previstas na Constituição Federal, 
inciso 22, do artigo 37, que estabelece 
as atividades essenciais ao Estado e as 
atribuições dos auditores fiscais.
Agradeço a todos aqueles que confia-
ram na chapa, “Unidos na Luta”, que 
propõe união neste momento de crise. 
Esperamos contar com você para o 
crescimento do nosso sindicato, da 
nossa secretaria, do nosso Estado e do 
nosso País. Somos a mola mestra que 
pode fazer a diferença. 
Querermos fazer um sindicato partici-
pativo, interativo, primando pelo inte-
resse dos seus filiados, participando 
das mudanças em nossa secretaria e 
também no nosso Estado. Daí o porquê 
de querermos fazer diferente. 
Quando lutamos juntos por uma 
mesma causa, alcançamos a vitória, é a 
união que faz toda a diferença para 
nossa categoria.
Diariamente vemos e ouvimos nos 
meios de comunicação a propaganda 
do papel e da importância das várias 
profissões essenciais ao Estado, 
porém, nada ouvimos falar da impor-
tância do fisco para a manutenção des-
ses serviços e para o desenvolvimento 
do Estado, por isso, trazemos nesta 
edição artigos que exaltam a importân-
cia do fisco e seu papel  na promoção 

do Estado, no combate à crise econô-
mica e a sonegação fiscal.
Queremos também que, particular-
mente o sindicalizado conheça um 
pouco da nossa história. O sindicato 
foi criado com a missão de reivindicar 
direitos e defender os interesses da 
categoria. 
Porém, compreendemos que para ter-
mos um fisco forte necessitamos de 
uma Lei Orgânica que defina as regras 
claramente, as prerrogativas, autono-
mia e obrigações do Auditor e os bene-
fícios desse para a sociedade. Para bem 
entendermos tais fundamentos que 
justificam a importância da Lei em 
questão, fazemos aqui um preâmbulo 
esclarecedor para  na próxima edição 
tratarmos essencialmente dessa ques-
tão. Lembramos que, temos o desafio 
da luta para a aprovação da PEC 
186/2007, que prevê tal autonomia nas 
esferas federal, estadual e municipal. 
Apesar dos problemas acarretados 
pela crise nos últimos tempos, ainda 
temos motivos para comemorar. O 
nosso reenquadramento recentemente 
conquistado tornou-se realidade, e é o 
resultado de uma luta iniciada em 
2011, somente concretizada em 
dezembro de 2015. Foram várias ges-
tões que bravamente lutaram para 
alcançar o reconhecimento de direitos, 
agora garantidos pela publicação da lei 
nº 3.104/15 e o efetivo pagamento em 
março de 2016. 
Outra conquista foi o recebimento do 
prêmio que representa o reconheci-
mento da nossa luta e do esforço em 

atingir as metas  de aumentar e manter 
a arrecadação em momentos tão difíce-
is da economia, ao contrário de outros 
Estados que apresentam resultados 
inversos. São frutos do nosso trabalho 
traduzidos em resultados positivos aos 
cofres do Estado e que se reverte em 
ações que o Governo desenvolve em 
benefício da sociedade.
Ressalto que, as matérias dispostas 
nessa edição foram todas assinadas por 
colegas do nosso sindicato porque 
queremos valorizar a “prata da casa” e 
acreditamos que ninguém melhor que 
um auditor do Acre para falar de assun-
tos do nosso fisco.
Nas próximas edições queremos con-
tar com a sua contribuição para que 
este informativo seja um canal de exce-
lência na comunicação com os cida-
dãos acreanos, que estes compreen-
dam o fisco de forma transparente e 
comprometido com as funções essen-
ciais do Estado; temos consciência 
dessa missão, porém precisamos que o 
Estado reconheça e garanta ao fisco a 
autonomia para arrecadar com quali-
dade e combater com eficiência à cor-
rupção. 
Agradecemos o empenho dos diretores 
do SINDIFISCO/AC para que esta 
edição fosse possível, assim como 
também aos colegas que contribuíram 
com seus artigos e aos demais colabo-
radores e estagiárias as do sindicato.
Boa leitura e até a próxima edição.

Leyla Maria Alves da Silva
Presidente SINDIFISCO/AC
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pós vários anos de incansá-Aveis buscas e negociações, 
junto a alta Gerência da 

Secretaria da Fazenda, que envol-
veu a gerência de três Secretários, 
bem como também, três gerências 
sindicais, comissões de negocia-
ções, manifestações pacíficas, acor-
dos e muitas reuniões, finalmente, 
no encerramento do ano de 2015, e 
conclusão da gestão sindical do 
S INDIFISCO/AC, do biênio 
2014/2015, sob a presidência do 
Auditor Gláucio Saraiva, o Secretá-
rio da Fazenda Joaquim Mansour e 
o Governador, Tião Viana fizeram 
justiça ao pleito e acolheram a pro-
posta de ajuste e justificação de 
alguns dispositivos da lei nº 2.265, 
pela lei nº 3.104/15, que passa a 
melhor regulamentar a titulação, 
reenquadrar os funcionários penali-
zados pela então 2.265 e a incorpo-
ração do artigo 150 da lei nº 39 que 
havia sido revogado há mais de 
cinco anos. Aprovada pela ALEAC, 
em 15 de dezembro de 2015, assina-
da pelo Governador Tião Viana na 
data de 29 de dezembro de 2015, a 
nova lei ora sancionada foi publica-
da no Diário Oficial do Estado do 

Acre, nº 11.713, em 31 de dezembro 
de 2015.
Seguramente esta é uma conquista 
significativa e representativa de 
uma classe que nunca desistiu de 
lutar e buscar o convencimento e a 
aceitação da interpretação lógica do 
direito e da justiça que, por muito 
tempo, negou conquistas antes asse-
guradas e pacificadas pela doutrina.
Parabéns, especialmente ao então 
presidente Gláucio Saraiva, e dema-
is diretores do SINDIFISCO/AC, 
empenhados na luta e a tantos 
outros, que com sabedoria e paciên-
cia, souberam esperar o momento 
certo e ofereceram subsídios legais 
para sustentar a proposta.
Após a posse da nova diretoria para 
o biênio 2016/17, sob a presidência 
da auditora Leyla Alves, as negocia-
ções continuaram para fins de acele-
rar o processo de consolidação dos 
direitos então garantidos.
Certamente este processo também 
envolveu empenho, dedicação e 
negociação, uma vez que a priori, 
nem todos os prováveis beneficia-
dos encontravam-se em dias com as 
exigências ao pleito. Esforços não 
foram poupados, em uma verdadei-

ra corrida contra o tempo para que 
esta questão não afetasse a classe 
como um todo. De sorte que é 
comum, por razões diversas, princi-
palmente por questões orçamentári-
as, as decisões no campo financeiro, 
geralmente acontecem somente a 
partir do mês de março. 
Certamente as razões ora elencadas 
não justificam os atrasos ora recla-
mado pela classe, porém nem tudo 
está ao alcance desta diretoria, é 
necessário contar também com a 
compreensão de cada um, principal-
mente daqueles que, de certa forma, 
ainda não procuraram o setor de 
Recursos Humanos da Sefaz, a fim 
de regularizar sua situação que 
garante o reenquadramento na clas-
se e referência prevista.
Continuar contando com a compre-
ensão e paciência da classe é o que 
esperamos para podermos continuar 
resolvendo todos os casos penden-
tes com qualidade, a fim de não 
cometer injustiça, permitindo a 
exclusão de algum membro por uma 
razão que pode perfeitamente ser 
solucionada mediante uma ação dos 
que cuidam para que tal anseio se 
concretize dentro de um tempo mais 
breve possível.

Auditores da Secretaria da Fazenda 
Conquistam Correção da Lei nº 2.265 e 
Incorporação da Lei nº 39.

Conquista:

Especial agradecimento à Direto-
ria do SINDIFISCO/AC, que sob 
a presidência do Glaucio Saraiva, 
dirigiu os destinos da Entidade, no 
último biênio, de 2014/15, com 
ousadia, responsabilidade e com-
prometimento  na busca da conso-

lidação dos anseios da categoria.

Conquistas e realizações, nem sem-
pre pelas vias pacíficas, bem como 
também, nem sempre favoráveis nas 
totalidades a todos, foram marcos 
que consolidam a recente história da 
luta sindical no Acre e moralizam a 

nossa categoria que, a bem pouco 
tempo, só recebia, inclusive das 
altas gerências, a amarga descon-
fiança e a responsabilização pelas 
mazelas e frustrações sociais de 
um Estado relegado aos preconce-
itos da Nação.

Agradecimento SINDIFISCO/AC
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Ponto de Vista:Ponto de Vista:Ponto de Vista:Ponto de Vista:

Ronie Shelton Nascimento da Souza
Auditor da Receita Estadual do Acre
Graduado em História
Pós-Graduado em Administração Tributária
Pós-Graduado em Gestão Pública

Que a crise econômica pela 
qual o país está passando é 
intensa, não há dúvidas, 

porém o que a diferencia das que a 
antecederam nos últimos 15 anos é 
que além desta permitir o renasci-
mento do temor, embora ainda não 
real, do risco de atraso no pagamen-
to de salários do funcionalismo 
público, também é potencializada 
pela crise política que tem influenci-
ado na ausência de medidas correti-
vas para os problemas da economia 
nacional.

É bem verdade que a escolha de uma 

gestão com predominância política 
na economia, seja na esfera federal, 
estadual ou municipal, em detri-
mento de uma gestão técnica, ante-
cede o atual momento, mas também 
seria correto afirmar que o cenário 

de instabilidade corrobora na expo-
sição negativa das escolhas embasa-
das nestes critérios.

O que amplia o temor de tributaris-
tas é a aparente insensibilidade 
demonstrada por gestores que insis-
tem em manter as antigas práticas de 
arrocho fiscal. Nesses momentos, 
parece-nos ser bastante atual o tre-
cho da música Cálice, de Chico 
Buarque de Holanda, em que diz: “A 
faca de muito usada já não corta”. A 
faca em questão corresponde as 

medidas, sempre as mesmas, de 
cortes de gastos e o aumento e/ou a 
criação de novos impostos que afe-
tam sempre a camada mais vulnerá-
vel da população e que, até o presen-
te momento, não tem se mostrado 

eficiente no combate da crise.

Segundo Silvia Alencar (Presidente 
do Sindicato nacional dos Analistas 
Tributários da RFB),   “Para sair da 
crise fiscal é preciso tornar mais 
eficaz a cobrança, a arrecadação de 
tributos e, principalmente, o comba-
te a sonegação”.

É importante entender que existe 
alternativa além deste pacote (au-
mento da taxa de juros, redução do 
crédito e aumento ou criação de 
impostos) que não promove a justi-
ça tributária, pelo contrário, fica 
mais fácil o entendimento de que 
aqueles que não pagam hoje não 
terão motivação a colaborar quando 
ocorrer o aumento ou criação de 
impostos. Assim, poderemos ver 
recair sobre os que já contribuem 
mais esse ônus, podendo, a depen-
der da dose do remédio, vê-los tam-
bém entrarem para o rol de sonega-
dores ou nas estatísticas relaciona-
das ao fechamento de empresas.

Observa-se, por exemplo, que o 
painel Sonegômetro, criado pelo 
SINPROFAZ – Sindicato Nacional 
dos Procuradores da Fazenda Naci-
onal, externou em 2013 um expres-
sivo valor de R$ 415 bilhões sone

O Papel do Fisco no Combate à Crise Econômia
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gados. Tal dado nos remete a refle-
xão e ao entendimento de que seria 
bem mais racional um esforço para 
transformar em colaboradores aque-
les que não contribuem ou que con-
tribuem abaixo do que deveriam.  
Assim, reiterando o exposto anteri-

ormente, temos como desafio forta-
lecer os processos de fiscalização 
ampliando a sensação de risco e 
assim, trazendo para a esfera de con-
tribuintes aqueles que por motivos 
variados estão a margem do proces-
so.

Podemos então dizer, como propos-
ta, que o combate a atual crise passa 
pelo fortalecimento das esferas de 
controle, tornando a máquina arre-
cadadora cada vez mais eficiente no 
desempenho de sua função.

Parece-nos racional afirmar que a 
busca pela justiça fiscal pressupõe a 
observância da capacidade contri-
butiva e, tal máxima, deve ser ali-
cerçada não, em primeiro momento, 
no aumento dos tributos, mas no 
efetivo combate à sonegação fiscal, 
afinal, essa também é uma prerroga-
tiva nobre desempenhada pelo audi-
tor fiscal, ou seja, a de defender o 
bom contribuinte, aquele que cum-
pre com as obrigações tributárias, 
dos "maus contribuintes" que são 
aqueles que atuam de forma nociva 
à economia e concorrem desleal-

mente retirando dos primeiros a 
capacidade de permanência no mer-
cado em função da diminuição da 
competitividade ocasionada pela 
distorção ora apresentada.

O fisco é o herói sem máscara, sem 
cara, sem reconhecimento da popu-

lação que não aparece nos gibis mas 
que está por traz dos policiais, médi-
cos, bombeiros, professores e tantos 
outros profissionais importantes 
para a sociedade. Antes disso, o 
fisco é  o responsável por garantir a 
aplicação das políticas públicas, daí 
a questão da nobreza da função e das 
prerrogativas constitucionais ao 
fisco atribuídas. 

Como defendido por Charles Dar-

win, em sua teoria da evolução, 
“Não é o mais forte que sobrevive. 
nem o mais inteligente. Mas o que 
melhor se adapta a mudança”.  Não 
se descarta aqui a possibilidade de 
criação de impostos, porém se deve 
esgotar as demais possibilidades. 
Aqui resta a preocupação em não 
levar empresas colaboradoras a 
impossibilidade de permanecer no 
mercado. O Estado brasileiro deve 
entender que a adaptação ao comba-
te à corrupção precede a geração de 
novos tributos ou o aumento dos já 
existentes.

A ausência de ações ou estruturas 
para, de forma mais eficiente, com-
bater a corrupção, corresponde ao 
alimento da angústia e dos argu-
mentos embasados no arrocho fiscal 
proferidos neste momento, porém o 
inverso, ou seja, a ação de combate à 
sonegação, configura-se como um 
balsamo evitando o aumento de 
taxas, juros, desemprego e a retra-
ção da economia.  

Essas sim, somadas ao controle dos 
gastos, configuram-se em medidas 
eficazes ao enfrentamento da crise.

‘‘Sonegação é corrupção e quem 
paga essa conta, no final, é você, 
cidadão, que, na verdade, é o real 
contribuinte  de impostos no Bra-
sil’’.  
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tributárias da União, dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municípi-
os, dispondo inclusive sobre direi-
tos, deveres, garantias e prerrogati-
vas dos cargos e de sua carreira espe-
cífica (§ 13). 

Campanha
A campanha de esclarecimento e 
divulgação da proposta, iniciada em 
setembro de 2014 e promovida pela 
Federação Nacional dos Fiscos Esta-
duais e Distrital (Fenafisco) e apoia-
da pelos sindicatos filiados, visa 
explicar para a população brasileira 
e mobilizar às Administrações Tri-
butárias sobre a importância de sua 

aprovação para a construção de um 
país mais justo.
Seguindo um cronograma cuidado-
samente elaborado a apresentação 
da proposta foi dividida em três eta-
pas, distintas e com objetivos espe-
cíficos. Num primeiro momento 
tratou da apresentação do mérito. 
No segundo momento dedicou-se à 
mobilização e à obtenção da adesão 
da sociedade à causa e a terceira fase 
foi marcada pela pressão e articula-
ções políticas através de visitas a 
gabinetes, abaixo assinado online e 
envio de e-mails pró-aprovação da 
lei para os deputados federais. O 
auge dessa etapa foi a histórica 
audiência publica realizada em Bra-
sília, no Auditório Nereu Ramos, 
com a presença de representantes 
dos Sindicatos dos Fiscos de quase 
todos os Estados brasileiros e o com-
prometimento, em público, de uma 
significante parcela de Deputados 
Federais.
O grande objetivo é que essa campa-
nha transcenda o corporativismo e 
alcance o cidadão comum, para que 
a população compreenda os benefí-
cios da proposta para o país. 

PEC 186: A PEC da Eficiência

Nossa Luta:

 Proposta de Emenda Cons-Atitucional, PEC 186/2007, 
de autoria do deputado fede-

ral Décio Lima (PT/SC), prevê a 
autonomia da administração tribu-
tária brasileira nas três esferas: fede-
ral, estadual e municipal e pretende 
contribuir para o aperfeiçoamento 
substancial da administração tribu-
tária brasileira, tornando mais efici-
ente o exercício da fiscalização e, 
por consequência, mais efetiva as 
ações de combate à sonegação, ou 
seja, estabelece normas gerais apli-
cáveis a todas as esferas dos fiscos e 
avança em alguns pontos e atributos 
que outras Leis Orgânicas dos Fis-
cos estaduais não avançaram, a 
exemplo da questão da autonomia. 
A tributação, arrecadação fazendá-
ria e imposto são algumas das cau-
sas da referida proposta. 
Esta Proposta, também conhecida 
como PEC da eficiência tributária, 
uma vez que, essencialmente, pro-
põe a melhoria na arrecadação de 
tributos sem a criação de novos 
impostos ou aumento de alíquota, e 
que ora tramita no Congresso Naci-
onal, propõe a inclusão de dois pará-
grafos ao artigo 37 da Constituição 
Federal brasileira; ausência subs-
tanciar da construção das Leis Orgâ-
nica que estabelecerá as normas 
gerais aplicáveis às administrações 
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História:

té o ano de 2004, na Secre-Ataria de Estado da Fazenda, 
existia apenas um Sindica-

to, o dos Servidores Fazendários-
SINFAC, inclusive dos servidores 
Fiscais de Tributos Estadual e, ao 
longo de sua história, sempre tivera 
a sua frente um integrante do grupo 
tributação e fisco, mas em 2004 e, já 
há alguns anos, vinha sendo coman-
dado por servidores de apoio e, pro-
vavelmente, por essa razão, negli-
genciava também a luta exclusiva 
dos Fiscais ao ponto de enviar para 
Brasília para participar de um movi-
mento patrocinado pela Federação 
dos Fiscos, a FENAFISCO, e com 
as despesas bancadas por esta, um 
servidor de apoio para representar o 
Fisco Estadual do Acre. 
Após este episódio, a FENAFISCO 
entrou em contato com o presidente 
da Associação dos Fiscais-ASFIT 
se desculpando pelo acontecido e 
informou que, a partir de então, 
todas as questões relativas ao Fisco 
seriam tratadas diretamente com a 
ASFIT. Orientou ainda sobre a 
necessidade da criação de um Sindi-
cato representativo da categoria, 
desvinculado do SINFAC, uma vez 
que a legislação permite a existência 
de um único sindicato representati-
vo por categoria em uma mesma 
base territorial.

A inércia e atitudes equivocadas  da 
diretoria executiva do SINFAC 
colaboraram para que a ASFIT assu-
misse a luta em defesa do Fisco Esta-
dual do Acre. 
A nova diretoria que assumiu a 
ASFIT, no ano de 2004, criou, ainda 
neste primeiro ano de exercício, um 
grupo de trabalho para elaboração 
da proposta de uma Lei Orgânica do 
Fisco Acreano. Em agosto deste 
mesmo ano, a referida proposta foi 
apresentada ao Secretário da Fazen-
da que, em um primeiro momento, 
não quis tratar do assunto por enten-
der que a ASFIT não tinha compe-
tência para tratar de tão importante 
questão. Somente após uma intensa 
discussão fundamentada em justifi-
cativas e argumentações, por parte 
dos representantes da categoria, 
principalmente por se tratar de maté-
ria acolhida e aprovada em Assem-
bléia Geral, foi que o Secretário 
cedeu e aceitou discutir a matéria 
com a referida comissão de forma 
mais aprofundada e acordou que, a 
partir de então, uma vez por semana,  
reunir-se-ía com a referida comis-
são na busca de uma definição plau-
sível aos anseios em questão. Nesse 
intervalo de tempo, membros da 
diretoria do SINFAC procuraram o 
Secretário da Fazenda alegando que 
somente aquele Sindicato represen-
tava a categoria dos fiscais. O des-
conforto pelas atitudes do Secretá-
rio e a indignação com as manobras 
do SINFAC levaram a Diretoria da 
ASFIT a tomar a decisão de criar 
um Sindicato exclusivo do Fisco 
Estadual.
Em janeiro de 2005, a categoria foi 
surpreendida pela inesperada subs-
tituição do então Secretário da pasta 
da Fazenda o que comprometeu 
seriamente os avanços até então 
conquistados. Não restou outra 
saída a não ser aceitar os fatos e reco-

meçar as negociações com o novo 
Secretário, para o qual, tão logo foi 
possível, inteiramo-lo dos fatos, ou 
seja, da proposta em questão, bem 
como também uma pauta de reivin-
dicações.
No inicio de 2005, o SINFAC, em 
nova manobra, tentou se filiar à 
FENAFISCO como representante 
do Fisco Estadual do Acre. Ao ser 
informada do fato, a Diretoria da 
ASFIT agiu rapidamente e conse-
gui impedir a consumação do fato. 
Esse episódio serviu para intensifi-
car e acelerar os  esforços para a 
criação de um Sindicato exclusivo 
aos interesses dos Fiscais do Acre.
Finalmente, em 14 de fevereiro de 
2005, foi criado, por aprovação unâ-
nime da Assembléia Geral da cate-
goria, o Sindicato do Fisco Estadual 
do Acre-SINDIFISCO/AS . 
O então presidente da ASFIT, o 
Fiscal Ayrton Geber, foi nomeado 
presidente interino do referido Sin-
dicato com a missão de estruturar e 
implantá-lo de fato e de direito, ini-
ciar, imediatamente, diálogo com o 
Governo e convocar a primeira elei-
ção. Naquela época, o salário inicial 
da categoria era o menor do país, 
fato este que causava inconformis-
mo e exigia ações enérgicas, imedi-
atas capazes de sensibilizar o 
Governo para a questão.  
Quem representava e defendia, pro-
visoriamente as reivindicações da 
categoria, era uma comissão nome-
ada para diretoria da ASFIT. Esta 
Comissão ainda se reuniu várias 
vezes com o representante do gover-
no que se manteve intransigente e 
firmemente decidido a não atender 
as reivindicações da classe. 
Diante de tais atitudes, a categoria 
queria decidir pela greve imediata; 
foi praticamente ‘‘o batismo de 
fogo’’ do nascente Sindicato. 
(Continua na próxima edição)

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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oje o Brasil está sendo pas-Hsado a limpo, não porque 
algum político assumiu a 

“direção” e resolveu acabar com a 
corrupção, não porque, de repente, o 
povo adquiriu a consciência de estar 
sendo enganado e resolveu ir às ruas 
para protestar contra os malefícios 
que impregnam o nosso país, mas 
sim pelo fortalecimento de institui-
ções como o Ministério Público, 
Polícia Federal, Magistratura, o 
Fisco, entre outros. As instituições 
sérias de nosso país, hoje clamam 
por mudanças, por entender que o 
país necessita de políticas públicas 
sérias, precisa se livrar da corrup-
ção, livrar-se dos desvios de recur-
sos, acabar com a sonegação fiscal, 
e, por outro lado, aumentar a probi-
dade, a eficiência. Precisamos de 
serviços bem prestados, sociedade 
justa e muito mais. Dentro deste 
contexto, é necessário que as Admi-
nistrações Tributárias tenham mais 
autonomia. Se pensarmos bem, ape-
sar de não termos uma Lei Orgânica 
Nacional, temos alguns preceitos 
desta lei que já estão em vigor como 
o status de atividade essencial ao 
funcionamento do Estado, priorida-
de de recursos, precedência sobre 
demais setores, etc., porém esses 
preceitos não são suficientes para o 
combate do “Mal dos Males”, que se 

chama SONEGAÇÃO.

Mas o que é Sonegação? 
Sonegação é o ROUBO dos recur-
sos antes mesmo deles entrarem nos 
cofres públicos, é o CAIXA 2 que 
financia a Corrupção, é o dinheiro, 
que você cidadão, pagou de impos-
tos para o governo fazer obras, 
investir em Educação, Saúde, Segu-
rança, Moradias, Saneamento, 
Infraestrutura, etc. e foi surrupiado 
100%, ou seja, TUDO ficou com o 
empresário DESONESTO que 
tirou das famílias mais pobres: O 
leite das criancinhas, o asfalto da 
periferia, o centro de saúde das 
comunidades carentes, a segurança 
da favela, entre outras milhares de 
coisas para enriquecer a si próprio e 
a outros que aceitam se vender, ou 
seja, CORROMPER-SE.

Mas como isso acontece? 
Acontece que tudo que compramos 
tem um, ou mais de um, imposto 
e m b u t i d o .  O  e m p r e s á r i o 
DESONESTO, quando vende a 
você, recebe o dinheiro da mercado-
ria e mais o dinheiro do imposto, o 
dinheiro do imposto, que deveria ser 
repassado ao governo, fica na conta 
deste empresário, que usa de diver-
sos meios para enganar o FISCO,  
apropriando-se, indevidamente, de 
um dinheiro que não o pertence e 
isso se caracteriza enriquecimento 
ilícito. 

Como fazer para acabar com este 
mal? 
A solução para este mal está a cami-
nho, os FISCOS de todo o Brasil 
estão se unindo para este combate. 
E s t a m o s  l u t a n d o  p e l a 
AUTONOMIA DO FISCO. 

Mas o que isto significa? Como isto 

vai acabar com a sonegação? 
Bem, não temos a ilusão de acabar 
com a Sonegação em pouco tempo, 
mas acreditamos que um Fisco Autô-
nomo, desatrelado e livre da subser-
viência do GOVERNO, mas a servi-
ço e comprometido com as leis do 
ESTADO. Governos passam e o 
Estado continua. É importante frisar 
que as políticas devem ser de 
ESTADO e não de partidos que assu-
mem o poder a cada quatro anos. 
O Estado é permanente e tem a tarefa 
de representar/defender o povo, a 
soberania e a integridade territorial, 
ou seja, o Estado deve prover o bem 
de toda a sociedade sem discrimina-
ção. Já o governo é transitório, 
dependente dos chamados sujeitos 
políticos secundários: partidos polí-
ticos, sindicatos, lobbies e demais 
organizações sociais, portanto sujei-
to a interferência de partidos, sindi-
catos e outros.

Os governos costumam fazer inge-
rência política em seus entes, assim 
sendo, com tudo regulamentado em 
leis as instituições não ficam reféns 
de políticos CORRUPTOS que só 
querem o bem próprio esquecendo-
se da população. 
Você conseguiu entender a diferença 
de Estado e Governo? Conseguiu 
pensar nisto? Não será melhor 
assim? Instituições sem ingerências 
políticas?

Gostaria muito de esclarecer toda a 
temática nesta edição, mas o assunto 
é longo e complexo,  logo, requer um 
pouco mais de aprofundamento para 
um bom entendimento. Na próxima 
edição deste informativo, daremos 
continuidade a esta reflexão e, bem 
como também, faremos um melhor 
detalhamento da LEI ORGÂNICA 
E AUTONOMIA DO FISCO.

Nosso Objetivo:

Glaucio Saraiva da Silva
Auditor da Receita Estadual do Acre
Graduado em Matemática
Pós-Graduado em Auditoria Fiscal e Tributária

Lei Orgânica e Autonomia do Fisco - Parte I
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