
Categoria questiona na Justiça a
terceirização do Fisco municipal

Filiada à FENAFIM

Em Assembleia Geral, categoria diz não! ao contrato da Prefeitura com a Eicon

Reconquistamos 
o adicional sobre 
a produtividade

PEC 555 está 
a um passo da 

votação

Esse contrato
é um crime de 

lesa classe
Até o final de outubro deste ano a sede administrativa da Affim e do Sindiffim 
deverá estar instalada e em pleno funcionamento no novo prédio do Setor Jaó. 
As obras da primeira etapa estão na fase de acabamento. Em visita ao canteiro 
de obras, neste início de mês, os diretores da Associação vistoriaram as novas 

dependências e já providenciam a mudança.
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Um sonho que se torna realidade



A ilegalidade e o abuso de poder 
contra a nossa categoria acabam de ser 
derrotados na Justiça, via da Ação de Man-
dado de Segurança Coletivo interposto pela 
Affim Goiânia. Com isso, os Auditores de 
Tributos do Fisco Municipal da ativa, apo-
sentados e também as pensionistas recon-
quistam o direito ao pagamento do adicio-
nal por tempo de serviço (quinquênio) com 
a inclusão do adicional de produtividade.

A decisão favorável à demanda da 
Affim aconteceu no julgamento do Tribu-
nal de Justiça do Estado de Goiás, ocorri-
do no dia 29 de agosto último. O Mandado 
de Segurança que interpusemos contra o 
governo municipal objetivou restabelecer 
o direito líquido e certo previsto no artigo 

90, § 4º, da Lei Complementar nº 011/92, 
com alteração da Lei nº 8.904/2010, que 
estabelece a inclusão da produtividade do 
servidor fiscal no cálculo dos adicionais por 
tempo de serviço.

Conforme justificamos na referida 
demanda, colegas, a base de cálculo que 
usurpava nossos direitos foi implantada 
pelo art. 14 da Lei 8.904/2010 (Plano 
de Cargos e Salários) que desconsidera a 
incidência da produtividade sobre o cál-
culo da citada gratificação adicional, o 
que acarreta perda nos vencimentos/pro-
ventos dos nossos associados, de forma 
ofensiva aos princípios da irredutibilidade 
de vencimentos prevista na própria Cons-
tituição Federal.

Enquanto os Auditores de Tri-
butos do Fisco Municipal, via das enti-
dades que os representam, tentavam 
otimizar e dignificar a Administração 
Tributária com o Plano de Incremento 
da Arrecadação Tributária Sustentável, 
a Prefeitura de Goiânia dificultava o 
trâmite desse projeto e tramava os de-
talhes para terceirizar a administração 
tributária do município, o que aconte-
ceu ao firmar o contrato com a empre-
sa Eicon.

Esse contrato é inaceitável, cole-
gas, e infelizmente está sendo imposto 
em diversos municípios brasileiros. Nas 
cidades do Sudeste e Sul do País, onde 
o povo está mais imune às pressões 
político-econômicas, os contratos de 
terceirização do Fisco não têm espaço. 
Mas o mesmo não acontece no Nordes-
te, onde a maioria dos municípios vem 
se curvando às manipulações do poder.

Se o contrato com a Eicon fosse 
legal e benéfico à sociedade, ele não te-
ria sido assinado na surdina, à revelia 
dos segmentos interessados. Quando 
o secretário de Finanças falou aos co-
legas, no café da manhã que marcou o 
Dia do Auditor do Fisco Municipal, ele já 
havia assinado o malfadado contrato; 
mas não disse uma palavrinha sequer, 
sobre o mesmo.

A terceirização da Administração 
Tributária é um crime que lesa o patri-
mônio público de Goiânia e a categoria 
dos Auditores Tributários; possibilita a 
quebra do sigilo fiscal dos contribuin-
tes goianienses e afronta os princípios 
constitucionais.

Portanto, colegas, vamos usar 
os recursos administrativos e judiciais 
cabíveis para reverter essa lastimável 
iniciativa do Executivo Municipal; com 
firmeza e hombridade.

Elísio GonzaGa da silva

Reconquistamos na 
Justiça o adicional sobre

a produtividade
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Transcorreu num sábado, 21 de setembro, o Dia do Auditor de Tributos do Município de 
Goiânia, criado pela Lei Municipal 9.214, de 26 de dezembro de 2012. A data foi marcada com um 
café da manhã, que aconteceu no dia 20 daquele mês. A data já consta do Calendário Oficial de 
Eventos do Município e foi instituída a partir de projeto de lei apresentado pelo vereador Anselmo 
Pereira e aprovado, ano passado, pela Câmara Municipal de Goiânia. A escolha do dia 21 de 
setembro está fundamentada na data dedicada ao milenar São Mateus, aquele que arrecadava 
tributos nos tempos do Império Romano.
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Estamos 
indignados



Por unanimidade, os Auditores de Tribu-
tos do Fisco do Município de Goiânia,reunidos 
em Assembleia Geral, repudiaram o contrato 
recentemente firmado entre a Prefeitura e a 
Eicon, transferindo para esta empresa priva-
da o controle, a arrecadação e a gestão do 
ISSQN, com direito inclusive à quebra do si-
gilo fiscal de contribuintes; e decidiram pelo 
acionamento judicial da Administração do 
Município, com base na inconstitucionalidade 
do referido contrato.

A Assembleia Geral aconteceu na 
sede da Affim e Sindiffim, conduzida pelos 
presidentes Elisio Gonzaga da Silva e Nival-
ciLuiz de Castilho, na manhã do dia 27 últi-
mo. Foi aberta com uma prece, a cargo da 
auditora Vera Moura, buscando a proteção e 
orientação de Deus nas decisões que seriam 
tomadas na reunião.

Após o presidente do Sindiffim, Nivalci 
Castilho, fazer um relato resumido dos acon-
tecimentos em torno do referido contrato e 
das reuniões conjuntas das diretorias da As-

Já na primeira semana de outu-
bro o Sindiffim e a Affim providencia-
ram as medidas aprovadas por unani-
midade, na Assembleia Geral do dia 27 
de setembro:

1 – Representação junto ao Mi-
nistério Público Estadual contra a Pre-
feitura de Goiânia, para que a Adminis-
tração Municipal cumpra a Constituição 
Brasileira, estabelecendo a carreira de 
Auditor de Tributos do Fisco Municipal 
como carreira típica de Estado;

2 – Representação junto ao Tri-
bunal de Contas do Município contra 
a administração municipal de Goiânia 
relativa ao contrato firmado com a em-
presa Eicon;

3 – Impetração de Mandado de 
Segurança, com pedido de Liminar, 
visando suspender o contrato firmado 
entre a Prefeitura de Goiânia e a em-
presa Eicon;

4 – Representação junto ao Mi-
nistério Público Estadual contra a Ad-
ministração Municipal de Goiânia, por 
improbidade administrativa, caracte-
rizada na assinatura de contrato que 
fere a Constituição Brasileira;

5 – Mobilização dos segmentos 
político e classista, em níveis munici-
pal, estadual e federal, municiando-os 
com material alusivo ao referido con-
trato.

Sindiffim e Affim tentam na Justiça
anular o contrato Prefeitura-Eicon

Ações & 
providências

Nivalci: resultados 
negativos em

outras cidades
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sociação e do Sindicato, fez uso da palavra o 
presidente da Affim, Elisio Gonzaga, que re-
lembrou a falta de união e participação dos 
colegas em mobilizações anteriores, refletin-
do negativamente nos resultados das deman-
das; e clamando por uma ação coesa pela 
anulação do referido contrato, por considerar 
que o mesmo fragiliza a categoria e fere os 
princípios da moralidade. “Por isso, colegas, 
temos que enfrentar essa questão com união 
e dignidade” – enfatizou Elísio.

Solicitado, o auditor José Carlos fez 
explicações sobre o contrato em questão e 
sobre as ações legais cabíveis, as quais já ha-
viam sido discutidas pelos diretores e asses-
soria jurídica das duas entidades.

Por solicitação do auditor Paulo de Tar-
so, o presidente do Sindicato, Nivalci Castilho, 
apresentou os resultados da busca de infor-
mações de contratos semelhantes firmados 
pela mesma empresa com outros municípios, 
todos com resultados negativos. O presidente 
da Associação, Elisio Gonzaga, ressaltou que 
a Eicon firmou esse contrato com 64 muni-
cípios, tendo sido objeto de repúdio e repre-
sentações em muitos deles; deu ênfase ao 
caso de capitais onde, após greve e ações na 
Justiça, a categoria conseguiu a anulação do 
contrato. “O mesmo pode acontecer aqui, em 
Goiânia, se tivermos hombridade para tanto” 
– concluiu.

A auditora Solange Reinaldo alertou 
os colegas, notadamente os que ocupam fun-
ções de chefia, para que se resguardem ao 
cumprir ordens relativas ao referido contrato, 
se restringindo ao cumprimento de ordens 
que sejam claramente legais. O auditor Ma-
noel Brasil completou dizendo que os colegas 
que forem administrativamente coagidos de-
vem informar e buscar o respaldo do Sindica-
to; bem como contribuir para o fortalecimento 
da entidade classista.

Categoria foi unânime em repudiar o contrato da Prefeitura com a Eicon
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Os dias 10 de setembro e 1º de 
outubro foram marcados por duas impor-
tantes mobilizações realizadas em Brasí-
lia, visando pressionar a Câmara dos De-
putados a votar e aprovar a Proposta de 
Emenda Constitucional nº 555, cuja fina-
lidade é acabar com a cobrança indevida 
da contribuição previdenciária nos pro-
ventos dos aposentados e pensionistas. 

Cerca de 800 pessoas participaram 
do grande evento realizado em setembro. 
Goiás se fez representar pela Affim-Goiâ-
nia, que respondeu presente com 15 Au-
ditores. A Affim é a única entidade repre-
sentativa de servidores públicos de Goiás 
que participa ativamente, desde o início, 
das mobilizações pela votação da PEC-
555, comparecendo às cinco audiências 
realizadas.

As pressões estão surtindo efeito. 
É crescente o número de parlamentares 
que se manifestam a favor dessa propos-
ta; e, por último, o presidente da Câma-
ra, deputado Henrique Eduardo Alves, se 
comprometeu a se reunir com a Assesso-
ria da Presidência da República e se em-
penhar para colocar a PEC-555 em vota-
ção ainda no decorrer de outubro.

Fundada em 17 de setembro de 
1993, a Confederação Nacional de Servi-
dores Públicos (CNSP) completou 20 anos 
de atividades. O histórico aniversário me-
receu uma Sessão Solene na Assembleia 
Legislativa do Estado de São Paulo, dia 
30 último, oportunidade em que líderes 
e benfeitores das causas do servidor pú-
blico foram homenageados; dentre eles 
o goiano Elísio Gonzaga, presidente da 
Affim-Goiânia e que também integra a Di-
retoria da CNSP.

A Confederação Nacional de Servi-
dores Públicos é uma entidade federati-
va que reúne as entidades associativas e 
federações representativas de servidores 
dos poderes Executivo, Legislativo e Judi-
ciário, nos âmbitos municipal, estadual e 
nacional.

A Sessão Solene foi uma iniciativa 
do deputado paulista Major Olímpio, que 
elaborou histórico da confederação, des-
de sua fundação até os dias atuais, e cri-
ticou duramente as constantes tentativas 
de “satanizar” o servidor público. “A gran-
de verdade é que o servidor público não é 
parte do problema, mas da solução para 
a população do país”, declarou.

Outra mobilização importante para a 
nossa categoria objetiva aprovar outra Pro-
posta de Emenda à Constituição. É a de nº 
186 - A/2007, que acrescenta os §§ 13 e 14 
ao art. 37 da Constituição Federal (determi-
nando que lei complementar definirá as nor-
mas aplicáveis à Administração Tributária da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Presidida atualmente por Antonio 
Tuccilio, a CNSP tem publicado em seu 
portal e nas redes sociais um conteúdo opi-
nativo e reflexivo para a sociedade sobre a 
corrupção existente no País e tem prestado 
seu apoio a todos os movimentos sociais, 
políticos e tributários que visam coibir a far-

ra com o erário público.
Também com vocação didática, a Con-

federação lançou em 2012 o guia “Entenda o 
Orçamento Público”, o qual traduz, de forma 
simples, mas bem contextualizada, todos os 
caminhos percorridos pelos orçamentos pú-
blicos, independente das esferas de governo.

Brasil pressiona e a PEC 555 
está a um passo da votação

Confederação de Servidores 
Públicos comemora 20 anos

Municípios).
O dia 25 de setembro último marcou 

mais uma vitória nesta caminhada para a 
aprovação da Lei Orgânica da Administração 
Tributária - LOAT. Nessa data, a Presidência 
da Câmara dos Deputados decidiu constituir 
Comissão Especial destinada a proferir pare-
cer à PEC 186-A.

E a PEC-186 deslancha...

Contra a corrupção
Elísio Gonzaga ladeado pelo deputado paulista Arnaldo

Faria e pelo presidente da CNSP, Antonio Tuccilio

Presença de Auditores de Tributos de Goiânia na mobilização em prol da PEC-555


