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EDITORIAL 

Rumo à Lei Orgânica 
do Fisco Estadual

econhecendo a importância estratégica dos servidores fazendários Rpara o desenvolvimento do Estado, o governador Camilo Santana 
assinou, no dia 27 de abril de 2017, a Proposta de Emenda 

Constitucional (PEC) que regulamenta o teto remuneratório dos servidores do 
Ceará.

Em todo o processo, que ultrapassou três gestões que estiveram à frente do 
Sintaf, os dirigentes sindicais encontraram resistências dentro e fora da 
Casa, vencidas pela certeza de que a categoria estava trilhando o caminho 
certo. Os fazendários não admitiam mais soluções precárias que não 
solucionariam de forma definitiva a insegurança jurídica de sua 
remuneração. Esse foi o combustível que reacendeu a disposição de luta da 
categoria.

A vitória, no entanto, não pode arrefecer a mobilização dos servidores. O 
Sintaf acompanhará de perto a tramitação da PEC, até a sua aprovação, e 
cobrará do governo, conforme acertado, a formação de uma comissão para 
encaminhar a proposta de incorporação do piso do PDF aos vencimentos dos 
fazendários e projeto de lei complementar que irá regulamentar a Lei 
Orgânica da Administração Fazendária (LOAF). O objetivo é aprovar as duas 
demandas até o final deste ano.
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Regulamentação do teto 
é conquista histórica

oram quase dez anos de negociação envolvendo os Fgovernos Cid Gomes e Camilo Santana.  Em 
paralelo, reuniões com secretários, líderes do 

Governo, deputados e chefes de gabinete, além de atos, 
mobilizações e paralisações da categoria. A luta dos 
fazendários do Ceará pela segurança jurídica de sua 
remuneração teve, enfim, desfecho no último dia 27 de 
abril de 2017. Conforme compromisso assumido com o 
Sintaf, o projeto de Emenda Constitucional (PEC) que 
regulamenta o teto remuneratório dos servidores do 

Estado foi assinado pelo governador Camilo Santana, no 
Palácio da Abolição.

A PEC foi assinada em solenidade que contou com a 
participação de diretores do Sintaf; do presidente e vice-
presidente da Assembleia Legislativa, deputados Zezinho 
Albuquerque e Tin Gomes, respectivamente; do secretário 
da Fazenda, Mauro Filho; do procurador geral do Estado, 
Juvêncio Viana; do líder do Governo na AL, deputado 
Evandro Leitão; do secretário chefe da Casa Civil, Nelson 
Martins, e do chefe de Gabinete, Élcio Batista.

Na presença da Diretoria Colegiada e de autoridades estaduais, governador Camilo Santana assina projeto de 
Emenda Constitucional que regulamenta o teto remuneratório dos servidores do Estado 
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Na ocasião, a Diretoria agradeceu o Governador pelo 
cumprimento do acordo firmado, que irá conferir maior 
tranquilidade e eficiência ao trabalho dos fazendários, 
responsáveis por arrecadar os tributos que são aplicados 
nas atividades fins do Estado, tais como educação, 
saúde, segurança e investimentos em novos serviços. A 
Diretoria também reconheceu o empenho do líder do 
Governo, deputado Evandro Leitão, do atual prefeito do 
Crato, Zé Ailton Brasil – ambos fazendários – e do 
secretário Mauro Filho. Agradeceu, ainda, o apoio do 
procurador Juvêncio Viana à tese jurídica defendida pelo 
Sindicato para a regulamentação do teto remuneratório. 
“Agradecemos essa importante conquista e nos 
veremos em breve para discutir a incorporação do piso 
do PDF e a aprovação da Lei Orgânica”, antecipou o 
diretor de Organização do Sintaf, Lúcio Maia.
“Essa é uma forma de reconhecer o papel do fazendário 
e o grande trabalho que vocês desempenham ao 
arrecadar com inteligência e eficiência. Ninguém 
governa sozinho; os servidores são o alicerce. Hoje, o 
Ceará, apesar de pobre, é reconhecido como o Estado 

m a i s  e q u i l i b r a d o  e  o  q u e  m a i s  i n v e s t e , 
proporcionalmente. Isso é fruto de um longo trabalho 
desenvolvido por vocês”, afirmou o governador Camilo 
Santana.

Enfim, a segurança jurídica

Com a aprovação de projeto do Senado que regulamenta 
o teto geral do funcionalismo público (PLS 449/2016, 
que agora tramita na Câmara como PL 6726/2016), os 
fazendários cearenses corriam o risco iminente de 
perder cerca de metade do valor de seus vencimentos. 
A PEC equipara o teto remuneratório dos servidores do 
Estado ao patamar de 90,25% do subsídio dos ministros 
do STF. De imediato, garante a segurança jurídica da 
remuneração dos fazendários e de outras categorias que 
enfrentam o mesmo problema. Seus efeitos financeiros 
irão vigorar a partir de dezembro de 2018. Caso o PL que 
regulamenta o teto geral do funcionalismo público seja 
aprovado antes, o Governo do Estado se comprometeu 
em antecipar os efeitos financeiros da PEC.

Fala, fazendário!
“Esse é um dia histórico, porque chegamos ao fim de uma luta de quase dez anos. Ela se iniciou em 2008, 
quando incialmente a Diretoria do Sintaf apresentou essa mesma proposta para a regulamentação do teto 
remuneratório. Naquela época não tivemos alternativa e aceitamos que fosse feito de uma maneira 
diferente. Mas a luta continuou ao longo desses nove anos e as várias diretorias que estiveram à frente do 
Sintaf reiteraram esse pleito, encaminhando da mesma forma. E por fim, hoje, dia 27 de abril de 2017, ela se 
concretiza e o servidor fazendário tem motivo para se orgulhar e saber que tem um sindicato aguerrido que 
construiu a sua história em cima da luta e da solidariedade.” Francisco Ângelo, ex-diretor de organização 
do Sintaf, delegado sindical lotado no P.F. Aeroporto

 “A minha avaliação é a de que lutar vale a pena. Sempre que a gente luta, faz acontecer. Isso é importante e fica 
muito claro para a nossa categoria, dentro de um processo que se arrastava há quase dez anos. A categoria 
decidiu partir para uma atitude mais forte, a paralisação, e o Governo resolveu a pendência. Desde o início, o 
Sintaf queria a segurança jurídica; se o teto fosse só para os servidores da Sefaz, seria uma solução precária e 
nós não queríamos isso. Conquistar o teto era o mais emergencial e importante. A disposição de luta da categoria 
tornou nossa conquista realidade e outras deverão vir.” Jucélio Praciano, membro efetivo do Conselho Fiscal 
do Sintaf, lotado na CESEC Automotivos
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“Temos que parabenizar o Sintaf e toda a categoria por essa importante conquista. Cada um de nós está de 
parabéns. Também a AAFEC e os aposentados 'chegaram junto' para lutar pela regulamentação do teto 
remuneratório. Continuaremos unidos com o objetivo de resolver e encaminhar todas as nossas propostas. 
Estou em contato direto com nossos associados a fim de continuar com esse processo de mobilização.”
Gentil Teixeira Rolim, presidente da AAFEC
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eivindicação histórica dos fazendários, a Lei ROrgânica da Administração Fazendária do Ceará 
(LOAF) irá regulamentar a Emenda Constitucional 

nº 81, de 2016, que estabeleceu explicitamente na 
Constituição Estadual todas as autonomias da carreira 
típica de Estado da Administração Fazendária. Com a 
aprovação do projeto de lei complementar, as 
autonomias administrativa, orçamentária, financeira e 
funcional serão regulamentadas no âmbito da 
Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará.

Maior bandeira do Fisco cearense, a Proposta de 
Emenda Constitucional (PEC) 03/14, que prevê a criação 
da Lei Orgânica da Administração Fazendária (LOAF), foi 

aprovada por unanimidade pelo Plenário da Assembleia 
Legislativa do Ceará no dia 26 de agosto de 2014. 

Para que a PEC fosse aprovada, um longo caminho foi 
percorrido. A luta nasceu no IV Congresso Estadual dos 
Fazendários (Conefaz), em setembro de 2004. Em 
agosto de 2012, a categoria aprovou a criação da 
Comissão da Lei Orgânica, responsável pela construção 
do texto da PEC. Desde então, foram realizadas 
inúmeras reuniões da Comissão, audiências com a 
Administração Fazendária, a Procuradoria-Geral do 
Estado (PGE) e o próprio Governador, grandes 
mobilizações, contatos com parlamentares e lideranças, 
articulações com parceiros e paralisações.

para aprovação da Lei Orgânica 
Com a regulamentação do teto remuneratório, o objetivo da Diretoria é iniciar os debates sobre a Lei 
Orgânica da Administração Fazendária com a categoria e o governo, a fim de que a demanda seja aprovada 
até o final do ano, junto com a incorporação do piso do PDF
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O Sintaf trabalha incansavelmente pela aprovação da 
Lei Orgânica por compreender o grande avanço que a 
LOAF representará para a Administração Tributária 
estadual e para a segurança jurídica da carreira dos 
servidores. 

Autonomias previstas na LOAF

É de conhecimento da categoria que a Lei Orgânica da 
Administração Fazendária (LOAF) irá regulamentar as 
autonomias administrativa, orçamentária, financeira e 
funcional no âmbito da Secretaria da Fazenda do Estado 
do Ceará. Mas, na prática, o que significam tais 
autonomias?

De acordo com o diretor de Organização do Sintaf, 
Lúcio Maia, com a autonomia funcional os fazendários 
poderão escolher os próprios dirigentes da Casa. “Dentro 
do projeto, previmos a criação do Conselho Superior de 
Administração Fazendária (Consaf), que será eleito pela 
categoria e terá um mandato específico a ser 
determinado pela lei. É ele quem irá gerir a Casa”, explica. 
O ideal é que o Consaf tenha representantes de todos os 
cargos da Sefaz, a fim de garantir o exercício democrático 
nas decisões técnicas relacionadas às finanças públicas 
do Estado. “Com o Consaf a probabilidade de garantirmos 
o critério técnico nas decisões é maior. A sociedade ganha 
com maior transparência e melhorias na arrecadação do 
Estado, que poderá investir mais em educação, saúde, 
segurança e demais atividades fins”, destaca Lúcio Maia. 

A autonomia orçamentária irá garantir orçamento 
próprio para a Administração Fazendária. Dessa forma, o 
orçamento da Sefaz será elaborado pelo Consaf e 
discutido diretamente com o Poder Executivo. “Nós 
iremos decidir como gastar os recursos, considerando as 
atividades fins da Casa, que envolvem a tributação, 
arrecadação e fiscalização, além da administração 
financeira do Estado”, afirma Lúcio. Os fazendários 
também destinarão recursos para a Sefaz, com 
investimento em novos equipamentos, melhorias na 
infraestrutura e capacitação de pessoal. Com a 
autonomia financeira, um percentual da receita tributária 
do Estado será destinado à Administração Fazendária 
para ser aplicado em suas atividades.

Conforme previsto na Constituição Estadual, após a 
Emenda nº 81, a área administrativa também será regida 
pela própria Sefaz. “Isso significa que todo o processo 
administrativo, desde a entrada do servidor até a sua 
aposentadoria, será feito pela própria Administração 
Fazendária e depois submetido ao Governador. O objetivo 

é que todo o ciclo administrativo fique dentro da Sefaz”, 
explica. Tal autonomia confere agilidade aos processos e 
torna a Sefaz um órgão autônomo na gerência de suas 
próprias atividades. 

“Com a LOAF, iremos dar início a uma nova Secretaria 
da Fazenda”, destaca Lúcio Maia. “Com a autonomia do 
Fisco, quem ganha é a sociedade, com mais 
transparência, agilidade e eficiência”, finaliza.

Incorporação do piso do PDF

Com a aprovação do teto remuneratório e seus 
efeitos financeiros, a categoria se volta com mais 
força para a incorporação do piso do PDF aos 
vencimentos dos fazendários. Esta será outra luta 
que dependerá de grande empenho da categoria e 
será travada em paralelo à articulação em torno da 
aprovação da Lei Orgânica.
O  p i so  do  PDF  deve rá  se r  i nco rpo rado 
isonomicamente entre ativos e aposentados, 
trazendo segurança jurídica à remuneração de 
todos os servidores fazendários, tendo em vista os 
questionamentos jurídicos sobre teto e piso do PDF.
A proposta de incorporação, elaborada pelo Sintaf, 
já está pronta e será discutida com a Administração. 
Logo em seguida, será apresentada para aprovação 
do Governo. De acordo com a proposta, seus efeitos 
financeiros se darão logo após a efetivação dos 
efeitos financeiros do teto remuneratório.
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Ao todo, 35 milhões de 
trabalhadores aderiram 
à greve geral do dia 28 
de abril, num crescente 
levante – após as 
manifestações de 15 e 
31 de março – contra a 
terceirização ilimitada e 
as reformas 
previdenciária e 
trabalhista
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Os fazendários cearenses deram mais uma 
demonstração de união e disposição de luta ao 
paralisarem 100% dos postos fiscais e células de 
execução tributária da capital e do interior do Estado, além 
de 80% das unidades localizadas nas quatro sedes da 
Secretaria da Fazenda. Em solidariedade a toda a classe 
trabalhadora, os servidores aderiram à greve geral 
convocada pelas centrais sindicais para o dia 28 de abril 
contra a terceirização ilimitada e as reformas 
previdenciária e trabalhista.

Em Fortaleza, o Sintaf realizou manifestações nas 
sedes I, III e IV durante toda a manhã. De lá, os fazendários 
seguiram para a Praça do Ferreira, unindo-se aos milhares 
de manifestantes que chegavam em caminhada da Praça 
da Bandeira. No interior, muitos servidores, além de 
fecharem as unidades, participaram de atos de rua.

“Estamos aqui para dizer que essa luta é de todos. Dá 
para questionar uma luta que é em defesa de todos os 
trabalhadores? Querem arrancar o nosso direito à 
aposentadoria, os nossos direitos trabalhistas”, criticou a 
diretora do Sintaf, Ana Maria.

A diretora reforçou que os fazendários são uma 
categoria aguerrida, que sempre lutou por seus direitos. 
“Tudo o que nós conseguimos foi com muita luta. Nós 
somos um exemplo de que lutar vale a pena”, disse Ana 
Maria, referindo-se à mais recente conquista da categoria: 
a regulamentação do teto remuneratório.
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Para o diretor de Organização do Sintaf, Lúcio Maia, os 
servidores públicos não estão imunes à reforma 
trabalhista, já que muitos de seus direitos tiveram origem 
na CLT. “As reformas da Previdência e Trabalhista atingem 
a todos nós. Temos a obrigação de paralisar. Essas 
reformas não podem passar, pois a sua lógica é a redução 
do Estado. O governo quer retirar direitos dos 
trabalhadores para que sobre mais dinheiro para o 
pagamento de juros e amortização da dívida pública”, 
denunciou.

Ocupa Brasília

Após reunião conjunta no dia 4 de maio, as Centrais 
Sindicais anunciaram uma nova iniciativa de pressão 
contra as Reformas da Previdência e Trabalhista. As 
entidades divulgaram o “Ocupa Brasília”, que acontecerá 
entre os dias 15 e 24 de maio.

Durante o encontro, realizado na sede nacional da CUT, 
os dirigentes sindicais fizeram um balanço positivo da 
Greve Geral do dia 28 de abril. “Nós trouxemos o Brasil 
inteiro para a luta em defesa dos direitos da classe 
trabalhadora. O movimento sindical brasileiro é 
absolutamente vitorioso na história das conquistas da 
classe trabalhadora e nós vamos continuar defendendo os 
trabalhadores. Por isso exigimos a retirada das reformas”, 
afirmou Vagner Freitas, presidente da Central.
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Maior ataque aos direitos dos trabalhadores, 
reforma trabalhista segue para o Senado 
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oram 14 horas de embates até o plenário da Câmara Fdos Deputados concluir, na madrugada do dia 27 de 
abril, a votação da proposta de reforma trabalhista 

(PL 6787/16) do governo Michel Temer. O texto principal 
foi aprovado por 296 votos a favor e 177 contra, e segue 
para a análise do Senado, Casa revisora.

Na avaliação do diretor de Organização do Sintaf, 
Lúcio Maia, um dos pontos mais prejudiciais desta 
reforma é a soberania do negociado sobre o legislado. 
“Isso significa que patrões e empregados ficarão livres 
para promover negociações à revelia da legislação 
trabalhista. Essa medida é perigosa porque tende a 
esvaziar direitos históricos assegurados em lei", destaca. 
“A única forma de barrar esse ataque é demonstrando 
nossa insatisfação nas ruas”, afirma.

Para o Departamento Intersindical de Assessoria 
Parlamentar (DIAP), trata-se do maior ataque aos direitos 
trabalhistas, desde que a Consolidação da Legislação 
Trabalhista (CLT), foi criada, em 1943. O texto do relator, 

deputado Rogério Marinho (PSDB-RN), substitutivo ao 
projeto do governo apresentado à Câmara, alterou mais 
de uma centena de artigos da CLT, que tem 922 
comandos. 

O relator manteve as principais medidas do texto 
apresentado duas semanas antes, como a que permite 
que a negociação entre empresas e trabalhadores se 
sobreponha a lei em pontos como parcelamento das 
férias em até três vezes, jornada de trabalho de até 12 
horas diárias, plano de cargos e salários, banco de horas e 
trabalho em casa.

Para o DIAP, as mudanças contidas no texto do relator 
retiram direitos dos trabalhadores, inviabiliza a legislação 
trabalhista, e a Justiça e o Direito do Trabalho. Além de 
enfraquecer a organização sindical, que ficará 
subordinada à “comissão de representantes”.

Para ter acesso à redação final do projeto, que está 
s e n d o  e x a m i n a d a  p e l o  S e n a d o ,  a c e s s e 
https://goo.gl/01rlF8

Para o diretor de Organização do Sintaf, Lúcio Maia, caso a reforma trabalhista seja aprovada, irá retirar 
garantias históricas dos trabalhadores. “A única forma de barrar esse ataque é demonstrando nossa 
insatisfação nas ruas”, afirma

https://goo.gl/01rlF8
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A prevalência dos acordos coletivos sobre a 
legislação enfraquece a posição dos sindicatos, que 
poderão ser substituídos por comitês de trabalhadores 
dentro das empresas. Essas novas formas de 
representação de  t raba lhadores  têm maior 
possibilidade de sofrer interferência do empregador

ALGUNS PONTOS APROVADOS

Ÿ Negociação entre empresas e trabalhadores vai 
prevalecer sobre a lei para pontos como: 
parcelamento das férias em até três vezes; jornada 
de trabalho, com limitação de 12 horas diárias e 220 
horas mensais; participação nos lucros e resultados; 
jornada em deslocamento; intervalo entre jornadas 
(limite mínimo de 30 minutos); extensão de acordo 
coletivo após a expiração; entrada no Programa de 
Seguro-Emprego; plano de cargos e salários; banco 
de horas, garantido o acréscimo de 50% na hora 
extra; remuneração por produtividade; trabalho 
remoto; registro de ponto. 

Ÿ As negociações entre patrões e empregados não 
podem tratar de FGTS, 13º salário, seguro-
desemprego e salár io-famí l ia  (benef íc ios 
previdenciários), remuneração da hora de 50% 
acima da hora normal, licença-maternidade de 120 
dias, aviso prévio proporcional ao tempo de serviço e 

normas relativas à segurança e saúde do 
trabalhador.

Ÿ O projeto prevê o trabalho intermitente, modalidade 
pela qual os trabalhadores são pagos por período 
trabalhado. É diferente do trabalho contínuo, que é 
pago levando em conta 30 dias trabalhados, em 
forma de salário. 

Ÿ O projeto de lei retira a exigência de a homologação 
da rescisão contratual ser feita em sindicatos. Ela 
passa a ser feita na própria empresa, na presença 
dos advogados do empregador e do funcionário – 
que pode ter assistência do sindicato. 

Ÿ O texto aprovado regulamenta modalidades de 
trabalho por home office (trabalho em casa), que será 
acordado previamente com o patrão – inclusive o uso 
de equipamentos e gastos com energia e internet.

Ÿ Os trabalhadores poderão fazer acordos individuais 
sobre parcelamento de férias, banco de horas, 
jornada de trabalho e jornada em escala (12x36).

Ÿ Hoje, a CLT permite que a jornada de trabalho exceda 
o limite legal (8 horas diárias e 44 semanais) ou 
convencionado se ocorrer necessidade imperiosa. A 
duração excedente pode ser feita se o empregador 
comunicar a necessidade à autoridade competente 
dez dias antes. O projeto acaba com essa obrigação.

Para saber mais, acesse https://goo.gl/TfK3eT

https://goo.gl/TfK3eT
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“A reforma trabalhista 
destrói mais de cem anos 
de luta sindical brasileira”

Em entrevista ao Fala Fisco, o supervisor 
técnico do DIEESE no Ceará, Reginaldo 
Aguiar, afirma que a reforma trabalhista 
não traz vantagem alguma à classe 
trabalhadora e destrói muito do que foi 
conquistado a duras penas pelo 
movimento sindical.

Fala Fisco: Os defensores da reforma trabalhista 
falam em “modernizar” a legislação e facilitar 
contratações. Já os críticos afirmam que ela vai 
desmontar a CLT, precarizar ainda mais o mercado 
de trabalho e enfraquecer a Justiça trabalhista. Na 
sua avaliação, a reforma trabalhista – tal como 
apresentada – traz algum benefício ao País ou é um 
grande retrocesso?

Na nossa avaliação, a reforma trabalhista desmonta a 
concepção política, jurídica e ideológica e a estrutura em 
que se fundamenta o sistema de relações de trabalho 
desde 1930. Sendo assim, caso seja implantada como 
se apresenta, nos fará retroceder a um período anterior à 
Era Vargas. Ou seja, ao invés de avançar nós iremos 

andar para trás – e muito. A reforma limita fortemente o 
papel do Estado como regulador das relações de 
trabalho. Extingue o princípio da hipossuficiência, na 
qual o trabalhador é a parte mais fraca nas relações de 
trabalho, e limita demasiadamente o poder normativo da 
Justiça do Trabalho, que deixará de interferir em 
algumas áreas, a exemplo da jornada de trabalho. Com 
relação às formas de remuneração, a reforma permite 
que mais de 50% desta seja paga na forma de prêmio, 
benefício ou gratificação, que não se incorporam às 
verbas rescisórias nem à parte que toca à Previdência. 
Isso vai fazer com que a Previdência conte com menos 
recursos. A reforma também extingue a incorporação ao 
salário de gratificações pagas durante o período de 
exercício de cargo de confiança. 

AN
ÁL

IS
E
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No que se refere às mudanças na jornada de trabalho, 
qual a sua avaliação?

Esse é outro ponto extremamente importante, porque trata 
exatamente de onde se dá a exploração do trabalho. A 
reforma estende a jornada para até 12 horas. Estas 
poderão ser pagas ou compensadas por meio de acordo ou 
negociação individual. Ora, a legislação reza que você só 
pode trabalhar oito horas e, em situações especiais, você 
pode fazer no máximo duas horas extras. Essa jornada de 
8h não foi dada simplesmente como benesse. É porque a 
Organização Mundial de Saúde reconhece que os 
trabalhadores vão desenvolver doenças e morrer mais 
cedo com jornadas extenuantes de 10h, 12h por dia. E a 
regulação vem exatamente por isso. E agora você tem a 
permissão de fazer praticamente um banco de horas 
mensal. Flexibiliza demais ao dar a possibilidade de você 
poder fazer horas demais em um dia e compensar no outro. 
O número de acidentes de trabalho vai se elevar muito, pois 
exatamente nesses períodos de hora extra é quando 
acontece a grande maioria dos acidentes de trabalho. Essa 
reforma possibilita a jornada de 12 por 36 horas em 
diversas atividades e aumenta a jornada de tempo parcial 
de 25 para 30h, que cria uma situação bem vantajosa para 
as empresas – e nenhuma para o trabalhador. 

E com relação às formas de contratação?

A reforma amplia as condições de realização de contratos 
do tipo temporário e parcial, além de criar o intermitente – 
que a gente está chamando de “CLT Flex”. Analisamos 
países onde há essa jornada intermitente e verificamos 
que essa modalidade é localizada no setor de hotelaria e 
algumas atividades de turismo. As pessoas que vão se 
submeter a isso têm idade abaixo dos 25 anos ou acima de 
50 (é aquele cara que está aposentado e pode fazer um 
bico desse tipo). Aqui, nada disso foi colocado. O governo 
pegou o que tinha de ruim e trouxe para a reforma, e as 
proteções que há na Espanha, Portugal, Itália, estas ele não 
trouxe nenhuma. Então ele apenas flexibilizou, apenas 
precarizou a forma de contratação. Você vai poder passar 
um mês à disposição da empresa e no final receber por 
poucas horas de trabalho. Para você ver o nível de absurdo. 
E a outra mudança, que é a pior de todas, é tornar a 
terceirização irrestrita, tanto para a atividade meio como 
para a atividade fim. Então você pode ter uma escola e 
contratar todos os professores através de uma empresa 
terceirizada. E, assim, todas as vantagens que qualquer 
convenção coletiva, qualquer categoria conquistou ao 
longo de décadas, isso tudo se perde porque você vai fazer 
parte de outra categoria. Você não é mais um metalúrgico, 
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você agora é um terceirizado de uma empresa qualquer. 
Por último, há a questão da negociação coletiva. A reforma 
introduz o princípio da prevalência do negociado sobre o 
legislado para reduzir direitos em relação a diversos 
aspectos das relações de trabalho. Derruba a prevalência 
da melhor norma do trabalhador ao permitir que um acordo 
coletivo prevaleça sobre uma convenção coletiva, mesmo 
quando estabeleça condições de trabalho menos 
favoráveis. 

Na avaliação do DIEESE, de que forma as reformas e 
projetos em curso, do Governo Temer, enfraquecem os 
sindicatos e atacam a organização dos trabalhadores?

O projeto limita demais a prerrogativa dos sindicatos de 
representar os trabalhadores ao estimular a negociação 
individual e uma forma concorrente de representação, 
quando cria praticamente um sindicato da empresa. Além 
disso, extingue as contribuições sindicais obrigatórias (o 
imposto sindical). Se as formas de financiamento dos 
sindicatos têm que mudar, tudo bem, mas isso deveria ser 
negociado, com estabelecimento de um prazo. Da forma 
que está sendo feita, de supetão, essa mudança vem mais 
no sentido de enfraquecer as organizações do trabalho do 

que propriamente obedecer a um princípio de 
modernidade. Há também a questão das homologações 
nos casos das demissões, onde há muito erro e as 
empresas não querem pagar as verbas completas. Isso 
agora não vai mais passar pelo sindicato. Essa 
homologação vai ser feita dentro da própria empresa. 
Então você tira as organizações do trabalho quase que 
completamente do processo.

Caso seja aprovada como se apresenta, quais serão os 
reflexos da reforma trabalhista em nosso País?

Essa reforma não traz vantagem alguma para a classe 
trabalhadora e ela vem praticamente para destruir tudo o 
que foi construído ao longo de cento e poucos anos de luta 
sindical brasileira. Foram direitos conquistados a duras 
penas, em negociações exaustivas. Caso a reforma 
trabalhista seja aprovada, nós iremos passar por um 
período de retrocesso absurdo: a cobertura social que nos 
aproximava de países mais justos vai acabar, a miséria vai 
voltar a níveis elevadíssimos, a classe trabalhadora vai 
perder patrimônio e vamos ser comparados mais aos 
países africanos do que com qualquer nação desenvolvida 
do mundo.  

Nº 61 - Maio de 2017
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 texto-base da reforma da Previdência foi aprovado Ona noite do dia 3 de maio na comissão especial que 
discute o assunto na Câmara Federal. O parecer do 

relator Arthur Maia (PPS-BA) foi aprovado por 23 votos a 
favor e 14 contra. Já os destaques à proposta foram 
votados no dia 9. O texto altera pontos centrais da 
proposta original, encaminhada pelo governo Michel 
Temer no fim do ano passado. 

Com a aprovação da comissão, a proposta de reforma 
da Previdência segue para votação no plenário da 
Câmara. Para ser aprovada, ela precisa de no mínimo 308 
votos a favor, o equivalente a três quintos dos 513 
deputados. Em seguida, a matéria tramitará no Senado 
Federal, onde será apreciada pela Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) e depois em dois 
turnos no Plenário.

 

NOVA PROPOSTA
 

Ÿ A primeira grande mudança do relatório em relação à 
proposta original do governo foi a diferenciação da 
idade mínima de aposentadoria da mulher na regra 
geral. O relatório propõe 62 anos para elas e 65 anos 

Pelo direito 
de se aposentar

O texto-base da reforma da 
Previdência foi aprovado no 
último dia 3 de maio na 
comissão especial que 
discute o assunto na 
Câmara. Para a ANFIP a 
proposta continua a ser 
extremamente perversa e 
contrária aos direitos dos 
segurados e servidores

para eles. O tempo de contribuição de 25 anos foi 
mantido para os dois gêneros. A regra vale para 
trabalhadores urbanos vinculados ao Instituto 
Nacional do Seguro Social (INSS) e também para os 
servidores públicos.

Ÿ A mudança na idade da mulher, e não no tempo de 
contribuição, privilegia as mais ricas. Para as 
mulheres de baixa renda, teria mais efeito a redução 
do tempo de contribuição.

Ÿ Atualmente, é possível se aposentar sem idade 
mínima, com tempo de contribuição de 35 anos 
(homens) e 30 anos (mulheres). Essa modalidade é 
mais acessada pelos trabalhadores de maior renda, 
que conseguem se manter mais tempo em empregos 
formais.

Ÿ Os trabalhadores que recebem menores valores de 
aposentadoria costumam de aposentar por idade, com 
65 anos (homens) e 60 (mulheres), além de 15 anos de 
contribuição.

Ÿ O parecer estabelece que não haverá um corte de 
idade para se enquadrar na transição e que o pedágio, 
para quem pretendia se aposentar por tempo de 
contribuição, será de 30%.

Ÿ A idade mínima para quem pretendia se aposentar por 
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tempo de contribuição vai começar em 53 anos para 
mulheres e em 55 para homens.

Ÿ Esse patamar vai subir um ano a cada dois anos a 
partir de 2020. A idade a ser observada pelo segurado 
é aquela referente ao ano em que ele termina de 
cumprir o pedágio estabelecido na proposta.

Ÿ Para quem pretendia se aposentar por idade, a idade 
exigida dos homens será mantida em 65 anos. Para 
mulheres, a idade passaram dos atuais 60 anos para 
62, com o aumento de um ano na idade mínima a cada 
dois anos, a partir de 2020. O tempo de contribuição, 
hoje em 15 anos, chegará a 25 anos. Para isso, subirá 
6 meses a cada ano, também a partir de 2020.

APOSENTADORIA MENOR
 
Para contornar as críticas ao prazo de 49 anos 

necessários para atingir o valor máximo do benefício, o 
relator propôs a redução para 40 anos.

A solução encontrada, porém, diminui o valor de 
partida da aposentadoria: quem tiver 65 anos (homem) ou 
63 anos (mulher) e 25 anos de contribuição terá direito a 
70% da média salarial, e não 76%, como previa o texto 
original. O percentual de 70% subirá 1,5 ponto percentual 
de 25 a 30 anos de contribuição; 2 pontos dos 30 aos 35 
anos; e 2,5 pontos dos 35 aos 40.

Outra mudança que reduz o valor do benefício é que 

esse novo percentual da regra de cálculo da 
aposentadoria incidirá sobre a média de todas as 
contribuições do trabalhador desde 1994, em vez de ser 
calculado em cima das 80% maiores contribuições, como 
é atualmente.

 

SERVIDORES
 
O relator manteve em seu texto um ponto que causou 

revolta de servidores públicos por dicultar o acesso à 
integralidade e paridade - ou seja, o direito a aposentar 
com o salário da ativa e ter o mesmo reajuste dos 
funcionários públicos em exercício.

Os servidores que entraram até 2003, que hoje têm 
esses dois privilégios, terão que esperar até 62 anos 
(mulher) e 65 anos (homem) para alcançar a integralidade 
e a paridade, segundo a regra proposta. Os que quiserem 
aposentar antes disso têm direito a 100% da média de 
contribuição.

Os funcionários públicos que entraram após 2003 
terão direito a 70% da média de contribuição. Esse 
percentual subirá 1,5 ponto percentual de 25 a 30 anos de 
contribuição; 2 pontos dos 30 aos 35 anos; e 2,5 pontos 
dos 35 aos 40.

As regras estabelecidas no texto passarão a valer para 
os Estados seis meses após a promulgação da PEC, caso 
eles não tenham aprovado uma reforma própria.

15
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EN
TR

EV
IS

TA“A proposta praticamente 
extingue a previdência pública”, 
critica ANFIP

Em entrevista ao Fala Fisco, o vice-presidente de 
Política de Classe da Associação Nacional dos 
Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil 
(ANFIP), Floriano Martins de Sá Neto, elenca as 
principais alterações no texto-base da reforma:

Fa la F i sco :  O tex to-base da re fo rma da 
Previdência foi aprovado na comissão especial 
que discute o assunto, na Câmara, com algumas 
mudanças em relação à proposta original do 
governo. Qual a avaliação da ANFIP quanto a estas 
alterações? 

F l o r i a n o  N e t o : O  t e x t o  d o  r e l a t o r  a l t e r o u 
significativamente para pior o texto original. Veja que 
de 23 pontos alterados, apenas oito atenderam em 
parte o que foi pedido através de emendas dos 
deputados. Isso é incomum, pois geralmente a Casa 
Iniciadora (onde é iniciado o trâmite de um projeto de 
lei, uma PEC ou qualquer outro tipo de norma que 
precisa ser aprovado por ambas as casas, Senado e 
Câmara) ameniza e atende as demandas de 
deputados para melhorar o texto.

O senhor poderia destacar os principais pontos?

O substitutivo apresentado pelo relator da PEC 287/16 
atende algumas demandas setoriais, na maior parte 
dos casos de forma parcial. Dentre elas, destacamos: 
Garante que nenhum benefício de pensão ou 
assistência será inferior ao salário mínimo; Permite 
acumulação de aposentadoria com pensão no valor 
até dois salários mínimos; Introduz diferença de idade 
para aposentadoria entre homens e mulheres (mas 
não em todos os casos); Mantém direito dos 
trabalhadores rurais a benefício de um salário mínimo 
com idade menor (57 anos para as mulheres, 60 para 
os homens) , com 15 anos de cont r ibu ição; 
Restabelece direito ao provento “integral” no caso de 
invalidez por doença profissional; Reduz o “pedágio” 
na regra de transição para 30% do tempo faltante. 
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No entanto, o texto mantém a essência da PEC 287 
e agrava-a em vários aspectos...

E x a t a m e n t e .  O  s u b s t i t u t i v o  a u m e n t a 
consideravelmente a complexidade das alterações 
c o n s t i t u c i o n a i s . A s  i d a d e s  e x i g i d a s  p a r a 
aposentadoria nas regras de transição e o cálculo dos 
benefícios foram alterados de forma que dificultam 
enormemente o entendimento das novas regras. 
Continua a ser, assim, uma proposta extremamente 
perversa e contrária aos direitos dos segurados e 
servidores. 

São vários os pontos prejudiciais. Dentre eles, 
destacamos: o texto mantém a idade de 65 anos para 
aposentadoria, com fim da aposentadoria por tempo 
de contribuição; mantém carência de 25 anos, porém 
com uma regra de transição prevendo que essa 
carência começa com 15 anos (180 contribuições), 
até chegar a 25 anos (300 contribuições). Esta é a 
medida que mais prejudica os trabalhadores mais 
pobres, de menor instrução e que executam as 
atividades mais penosas, ao exigir 25 anos de 
contribuição para se aposentar por idade. Se esse 
regramento já estivesse vigente em 2015, apenas 
21% dos trabalhadores que se aposentaram 
conseguiriam ter se aposentado; estabelece a idade 
mínima de 53 anos para a mulher e 55 anos para 
homens, com aplicação imediata, no Regime Geral da 
Previdência Social (RGPS). Essas idades serão 
elevadas progressivamente, um ano a cada dois anos, 
até atingir 62 anos para a mulher e 65 anos para o 
homem; aumenta a idade da mulher para a 
aposentadoria rural; mantém sistema de contribuição 
individual sobre o salário mínimo para o trabalhador 
rural; Rebaixa valores dos benefícios; mantém a 
elevação das idades mínimas sem necessidade de 
nova Emenda Constitucional; mantém redução do 
valor da pensão por morte (cota familiar de 50%, 
cálculo proporcional ao numero de dependentes e 
cotas não reversíveis); mantém aumento do período 
de cálculo dos benefícios para impedir exclusão dos 
menores salários (considera 100% das contribuições 
ao invés dos 80% dos maiores valores, em ambos os 
casos, feitos a partir de julho de 1994); mantém 
restrições para conversão de tempo de atividade 
insalubre (especial) em comum para aposentadoria; 
explicita ainda mais a privatização da previdência 
complementar do servidor, para entidade aberta de 
previdência complementar; aumenta idade para gozo 

do Benefício Assistencial e reduz direitos pelo critério 
de renda familiar integral; prejudica gravemente 
servidores nas regras de transição, condicionando 
direito a aposentadoria integral com paridade ao 
cumprimento de 60/65 anos de idade (mulher e 
homem).

Caso o texto seja aprovado tal como está posto, 
quais serão os maiores prejudicados com esta 
reforma?

Continuam sendo os mesmos: as mulheres, os 
trabalhadores do campo, professores e servidores 
públicos – sendo que esses últimos, particularmente, 
serão os que entraram antes de 2003 no serviço 
público, pois agora não terão mais acesso às regras 
de transição das emendas 41 e 47.

Quais serão os próximos passos da ANFIP na luta 
contra a reforma da Previdência?

Pressão total nos parlamentares, principalmente os 
da comissão, já que a proposta praticamente extingue 
a previdência pública, com reflexos diretos em 34 
milhões de aposentados do INSS e cerca de 40 
milhões de trabalhadores com carteira assinada.



18

Nº 61 - Maio de 2017

Centenas de pessoas fortaleceram o ato público 
contra a Proposta de Emenda Constitucional (PEC) 287 
“Não é reforma. É o fim da Previdência”, realizado pela 
Federação Nacional do Fisco Estadual e Distrital, com o 
apoio de seus trinta sindicatos filiados, no último dia 12 
de abril, no auditório Nereu Ramos, na Câmara dos 
Deputados.

Sob o mote "O voto é deles. O poder é do povo", a 
iniciativa teve como objetivo ampliar a discussão a nível 
nacional sobre os principais retrocessos contidos na 
proposta do governo federal e contribuir para o processo 
de persuasão parlamentar, contra a reforma em curso.

Na oportunidade, a Fenafisco lançou o Radar da 
Previdência, ferramenta atualizada em tempo real, que 
indica à sociedade brasileira o posicionamento dos 
deputados federais em relação à PEC 287/2016, que 

Fenafisco lança "Radar da Previdência" 
em evento contra a PEC 287

prevê o desmonte da Seguridade Social.
Para o presidente da Fenafisco, Charles Alcantara, 

além de reafirmar o posicionamento do Fisco brasileiro 
em defesa da Previdência, o ato público representou um 
marco na luta popular contra a reforma. “Com o 
lançamento do Radar da Previdência, a Fenafisco presta 
um relevante serviço à sociedade brasileira, na medida 
em que oferece a esta uma poderosa ferramenta para 
lançar luz e rasgar a escuridão que paira sobre a posição 
de um grande contingente de parlamentares em relação 
à PEC 287”.

Alcantara reiterou que “o Radar não é mais da 
Fenafisco e sim do povo brasileiro, que, 'armado' com a 
informação, saberá identificar de que lado está cada 
parlamentar: se do lado dos banqueiros, rentistas, 
sonegadores, usurpadores e financiadores da maioria 

Vários deputados ocuparam a tribuna do auditório 
Nereu Ramos, em demonstração de apoio à luta 
contra o fim da Previdência. Entidades, 
sindicalistas e representantes de diversos 
segmentos abraçaram a causa, somando-se à 
batalha contra os retrocessos
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parlamentar, ou do lado do eleitor. Essa é a razão de ser 
do Radar da Previdência entregue à sociedade brasileira. 
Se, no Congresso, o voto é deles na Constituição Federal, 
nas urnas e nas ruas, o poder – hoje, amanhã e sempre – 
é do povo”, disse.

 APOIO
 
Entidades, sindicalistas e representantes de diversos 

segmentos abraçaram a causa, somando-se à batalha 
contra os retrocessos. O presidente da Associação 
Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal (Anfip), 
Vilson Romero defendeu ações como fim das 
desonerações da contribuição previdenciária sobre a 
folha de pagamento, eficiência na cobrança de dívidas 
empresariais e o fim da aplicação da Desvinculação das 
Receitas da União (DRU) sobre o orçamento da 
seguridade social. “A PEC 287 sinaliza crueldade contra 
toda a população. O governo mediocriza o debate quando 
diz que o servidor público é contra a reforma da 
Previdência para manter privilégios”, alertou. 

Rudinei Marques, Presidente do Fórum Nacional 
Permanente de Carreiras Típicas de Estado (Fonacate), 

destacou a Fenafisco como entidade de classe que mais 
apresentou emendas à PEC 287, balizadas por alta 
qualificação técnica. “A Federação tem sido um braço 
forte na luta contra os avanços da PEC 287”. Para o 
dirigente, a proposta de reforma do governo “joga a 
cidadania e os direitos sociais paras as feras”. 

Diante dos escândalos noticiados na imprensa 
brasileira, a vice-presidente do Sindifisco Nacional, Maria 
Cândida Capozzoli questionou a legitimidade do 
parlamento em votar projetos que retiram direitos do 
povo ao mesmo tempo em que reforçou que a PEC 287 
“pretende desmantelar o Estado Social e Democrático de 
Direito” (Fonte: Fenafisco).
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CLUBE COOBRASTUR TURISMO

A Coobrastur é uma organização presente no mercado desde 1988, 
quando desenvolveu o sistema de planos de hospedagem, através do 
Ticket-diária. São mais de 4.000 mil hotéis em todo o Brasil e no exterior e 
rede internacional com permuta de diárias.
A partir do convênio firmado com o Sintaf, o fazendário filiado que 
ingressar na Coobrastur Turismo terá direito a desconto de 25% em todos 
os planos. Para o usuário Coobrastur, seus e-tickets valem por 
hospedagens e podem ser trocados por seguro-viagem, translados, 
passeios, aéreo, cruzeiros e pacotes turísticos a critério do associado.
Cada Plano Coobrastur dá direito a hospedagem de 7 (sete) até 49 
(quarenta e nove) diárias, em apartamento duplo ou triplo, para duas ou 
mais pessoas, com café da manhã incluso. Criança de até sete anos são 
acomodadas no quarto dos pais, sem quaisquer acréscimos, de acordo 
com a política do hotel.
A adesão é paga uma única vez a título de registro e poderá ser paga em 
até 3 vezes. A partir da adesão e a 1ª mensalidade, o cooperado Coobrastur 
já dispõe de suas diárias para efetuar suas reservas. Para saber mais, 
acesse a seção “Convênios” do site do Sintaf, no link “Hotéis e Pousadas”.

Contato: Vitório Albérico, representante da Coobrastur no Ceará
Fone: (85) 99998.8981

CO
NV

ÊN
IO

S

EC VÍDEO PRODUÇÕES

Através de seu setor de convênios, o Sintaf fechou parceria com a EC 
Vídeo Produções, garantindo descontos de até 30% nos serviços 
ofertados. A empresa realiza a filmagem de eventos particulares 
(batizados, festa do ABC, aniversários, 15 anos, noivados, casamentos, 
bodas) e eventos empresariais (vídeos institucionais e clipes 
musicais). 
O convênio garante desconto de 15% para filmagem com duas 
câmeras e 30% a partir de filmagem com quatro câmeras, 
considerando-se os valores vigentes na tabela atual.
A missão de seus profissionais, conforme destaca a EC Vídeo 
Produções, é captar a emoção de momentos marcantes da vida dos 
clientes, transmitindo-a fielmente aos seus vídeos para, assim, gerar 
lembranças inesquecíveis.
Confira o detalhamento dos pacotes promocionais na seção 
“Convênios” do site do Sintaf, no link “Telecomunicações e 
entretenimento”.

Contatos:
Telefones: (85) 98786.5538 (OI) | 99633.0749 (TIM)
Email: ecvproducoes@gmail.com
Facebook: EC VÍDEO PRODUÇÕES
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Fazendários na Bienal I
 
No dia 17 de abril, dentro da programação da Bienal Internacional do 
Livro do Ceará, no Centro de Eventos, as fazendárias Gláucia Lima e Vera 
Camelo lançaram o livro “Cajueiro Pequenino”, voltado ao público 
infantil. O livro foi ilustrado pelo poeta, cordelista e escritor Arievaldo 
Viana. Já o Instituto Tonny Ítalo (InsTI) participou da programação da 
Bienal fora da Bienal, evento oficial da Secretaria de Cultura do Ceará, e 
do Encontro de Bibliotecas Comunitárias, que ocorreu nos dias 18, 19 e 
20 de abril, também no Centro de Eventos.

Fazendários na Bienal II

Já o fazendário e diretor do Sintaf Antonio Ferreira de Miranda lançou o 
seu terceiro livro, "Infinitas Pontes", no dia 22 de abril. O lançamento 
compôs a programação literária da Associação Cearense de Escritores 
(ACE), na Bienal Internacional do Livro do Ceará. Miranda avaliou como 
bastante positiva a experiência em participar de uma Bienal pela 
primeira vez, e adianta que já está escrevendo o seu quarto livro: um 
romance.

Notícias via WhatsApp

Se você deseja receber informações curtas e rápidas do Sintaf pelo 
WhatsApp, grave o número da Ouvidoria do Sindicato em seu 
smartphone – (85) 99174-4309 – e envie uma mensagem de texto 
informando “quero receber notícias pelo WhatsApp”. Informe também 
seu nome e unidade de trabalho. Através de uma lista de transmissão, o 
Sindicato envia informações instantâneas, recebidas pelos 
destinatários como uma conversa individual. Em média, a entidade 
envia notícias pelo aplicativo uma vez por semana.
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Fundação Sintaf

A Fundação Sintaf, em parceria com o Instituto Superior de Ciências 
Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa (ISCSP), e com apoio do 
Sintaf e da AAFEC, iniciará novo processo de formação de turma para o 
Doutorado em Administração Pública do ISCSP. As pré-inscrições para o 
curso já estão abertas no site da Fundação Sintaf. Com disponibilização 
de 10 vagas, a oportunidade é voltada para fazendários filiados ao Sintaf 
que já tenham o título de Mestre. A duração do Doutorado é de três anos, 
sendo que no primeiro ano são concentradas as disciplinares 
curriculares e os dois anos seguintes são destinados para a produção da 
tese. Saiba mais no site www.fundacaosintaf.org.br.

30 anos da AAFEC

Em comemoração aos seus 30 anos, a AAFEC realizou missa em Ação de 
Graças na manhã do dia 9 de maio, em sua sede. Após a missa, na 
reunião mensal da Associação, o diretor de Organização, Lúcio Maia, fez 
uma exposição sobre a recente conquista da regulamentação do teto 
remuneratório para os servidores do Estado. A AAFEC também preparou 
uma grande festa para seus associados, para o dia 19 de maio, no Buffet 
Barbra's Eden. Também compõe a programação a Semana do 
Aposentado, que acontecerá entre os dias 22 a 26 de maio. Confira a 
programação completa no site www.aafec.org.br.

Pela aprovação da PEC 186

Com o objetivo de tornar pública a relevância do combate à sonegação 
fiscal para o crescimento do país, a Fenafisco, em parceria com os seus 
sindicatos filiados, relançou no início de maio a campanha publicitária 
em prol da Proposta de Emenda Constitucional (PEC) 186/2007, que 
trata da Lei Orgânica Nacional do Fisco. Nesta nova fase, a campanha 
busca mobilizar a sociedade brasileira a apoiar a propositura. Saiba 
mais em www.pec186.org.br e na fanpage www.facebook.com/ 
PECdoBrasil.
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arino ingressou na Secretaria da Fazenda em M1990, no cargo de Agente Arrecadador, sendo 
lotado inicialmente na Coletoria de Sobral. Em 

1994, foi transferido para Fortaleza, sendo Chefe de 
Coletoria do Passaré, Montese e Jacarecanga. 
Posteriormente participou do Projeto Piloto para 
implantação de um novo modelo de gestão na Sefaz, no 
qual as coletorias foram substituídas por núcleos e células 
de execução. Entre 2006 e 2015, foi lotado na Célula de 
Gestão dos Macrossegmentos Econômicos (CEMAS), 
onde assessorava a gerência e o grupo de agentes fiscais 
levantando informações e construindo relatórios. Em 
2015, foi cedido à Assembleia Legislativa onde 

Carlos Eduardo Marino
Secretário de Finanças de Crato-CE

A trajetória do fazendário Carlos Eduardo Marino 
se destaca pela múltipla atuação na área das 
finanças públicas, na superação da pobreza e na 
defesa da categoria. Na Secretaria da Fazenda, 
abraçou a atividade fazendária ao mesmo tempo 
em que encampou grandes lutas no Sintaf. Na 
Academia, defendeu modelos de superação da 
miséria no Laboratório de Estudos da Pobreza 
(LEP/Caen/UFC). Na Fundação Sintaf, atua como 
pesquisador no Observatório de Finanças 
Públicas do Ceará (Ofice). O mais recente desafio 
o levou a ocupar o atual cargo de secretário de 
Finanças do Crato, no Ceará, com a eleição do 
fazendário e ex-deputado Zé Ailton Brasil (PP) 
para prefeito.

assessorou o deputado Zé Ailton Brasil.
O fazendário se filiou ao Sintaf em 1990, logo que 

ingressou na Sefaz. “Sempre acreditei que a organização 
da classe trabalhadora é fundamental para o progresso do 
trabalhador e da sociedade”, afirma. Para Marino, 
sindicatos de servidores públicos são essenciais para 
garantir remuneração e condições de trabalho 
adequadas, bem como para evitar que as políticas 
públicas sejam capturadas por grupos privados de 
interesse. 

Entre 2000 e 2002, foi diretor suplente do Sintaf. Nesse 
período, com o então Governador Tasso Jereissati, não 
havia espaço para o diálogo. Entre 2003 e 2006, em um 
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ambiente político maisberto, Marino foi Diretor de 
Organização do Sintaf. “Nesses anos, participamos de 
muitas lutas, sempre fazendo greves e mobilizações. As 
mais relevantes foram a incorporação da antiga 
produtividade aos vencimentos, a criação do novo PDF e o 
PCC de 2006”, destaca. Nas gestões seguintes, procurou 
colaborar com as diversas ações sindicais, seja como 
diretor adjunto, conselheiro fiscal ou participando de 
comissões e reuniões.

Marino é graduado, mestre e doutor em Economia pela 
Universidade Federal do Ceará (Caen-UFC). Tem como 
áreas de interesse o estudo da pobreza e da desigualdade, 
tendo participado do Laboratório de Estudos da Pobreza 
(LEP). No doutorado, enveredou também pelo estudo das 

Finanças Públicas. “Atualmente, participo de uma grande 
iniciativa da Fundação Sintaf que é o Observatório de 
Finanças Pública do Ceará (Ofice), que é um centro de 
estudos e pesquisas que tem por objetivo principal 
difundir informações relativas a finanças públicas nas três 
esferas governamentais, com destaque para o Estado do 
Ceará e seus municípios”.

Atualmente, à frente da Secretaria de Finanças do 
Crato, Carlos Eduardo Marino tem o grande desafio de 
aliar seus conhecimentos técnicos e acadêmicos e sua 
sensibilidade para as causas sociais na melhoria das 
finanças públicas daquele Município. Por toda a sua 
trajetória e comprometimento, o Sintaf deseja sucesso 
nesta nova missão.

São 30 anos de compromisso com os servidores 
aposentados, na busca por uma aposentadoria segura, 

qualidade de vida e felicidade. Parabéns, AAFEC!


