DATA AÇÃO

ATITUDES ANTISSINDICAIS DO SINDIFISCO-MG CONTRA O SINFFAZFISCO
RESPONSÁVEL
LINKS SOBRE O ASSUNTO

SITUAÇÃO ATUAL

http://www.reacaosindical.com.br/wpcontent/uploads/2015/10/Comparando-lei-15.464-com-a6762.pdf

Irrelevante, os Gestores conseguiram se
organizar no Sinffazfisco e se posicionar
dentro do fisco mineiro, conforme a lei
de carreiras lhes garante desde 2005,
embora ainda haja dispositivos
inaplicáveis por conta do corporativismo
na SEF.

ADI 3913, impetrada pela FEBRAFITE a pedido da AFFEMG e Sindifisco,
visando declarar inconstitucional que
ex-TTE's fossem transformados em
2007
AFFEMG/SINDIFISCO
GEFAZ, enquanto defende que os exAgentes Fiscais (de concurso de nível
médio) fossem transformados em
Auditor Fiscal.

http://www.sinffazfisco.org.br/affemg-divulga-nota-de-esclarecimento-sobreadi-3913/

Em tramitação no STF. Já obrigou o
SINFFAZFISCO a gastar milhares de reais
com advogados para defender o
concurso público de seus filiados, graças
ao capricho de ex- agentes fiscais de
trânsito, que não se conformando em
virar AUDITORES sem concurso, ainda
tentam alijar os atuais Gestores do Fisco
de Minas Gerais.

2007 ADI 3913

http://stf.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/19139451/acao-direta-deinconstitucionalidade-adi-3913-mg-stf

Em tramitação no STF

http://sindifiscomg.azurewebsites.net/upload/files/info95.pdf

Irrelevante, mas serviu para acirrar os
ânimos e afastar os irmãos siameses
GEFAZ e AFRE, impedindo que a lei de
carreira fosse cumprida, situação que
somente se agravou até hoje.

http://sindifiscomg.azurewebsites.net/upload/files/info95.pdf

Ocultando do autor a lei de carreira do
fisco atual e anterior 6762-75, o
Sindifisco compra parecer para
desqualificar o GEFAZ. Seu conteúdo é
irrelevante, mas serviu para acirrar os
ânimos e afastar os irmãos siameses
GEFAZ e AFRE, impedindo que a lei de
carreira fosse cumprida, situação que
somente se agravou até hoje.

Lindolfo de Castro - então Presidente
do SINDIFISCO se vangloria de na
edição da lei de carreiras do fisco
2005
Lindolfo de Castro
mineiro, ter imposto diversas perdas
aos ex-TTE's (atuais Gestores
Fazendários).

AFFEMG/SINDIFISCO

Denúncia ao Promotor Leonardo
2010 Duque Barbabella, acusando o
Lindolfo de Castro
GEFAZ de invadir atribuição do AFRE.

2010 Livro de Celso Bandeira de Mello

Lindolfo de Castro

2010/11

Impedimento de Filiação do
Sinffazfisco à FENAFISCO

Lindolfo de Castro

Sindifisco se vangloria de ter imposto
2012 pesadas perdas aos ex-TTE's na
Lindolfo de Castro
edição da lei 15464/05

Presidente Lindolfo, pressionou a FENAFISCO a alterar seus estatutos,
para impedir a filiação do Sinffazfisco, que atendia todos os requisitos
para se filiar aquela entidade. Isso forçou o Sinffazfisco a se juntar a
outros sindicatos e reativar a FEBRAFISCO. O verdadeiro tiro que saiu
pela culatra.

ultrapassado, mas deixou marcas

http://www.ocabrestosemno.com.br/2.0/index.php?option=com_content&vie
indeléveis na categoria, que desde a lei
w=article&id=3007:revelacao-confirma-atitude-vergonhosa-do-sindifisco-a15464/05 é insultada pelo Sindifisco a
entidade-do-mal&catid=3:noticias&Itemid=9

alijar o GEFAZ do fisco mineiro.

Sindifisco denuncia na Ouvidoria
Geral do Estado que o Sinffazfisco
2013
Lindolfo de Castro
tinha dirigentes liberados
irregularmente.
Insatistfeito, o Sindifisco denúncia no
2013 Ministério Público a mesma situação Lindolfo de Castro
acima.

Foi arquivado pela Ouvidora, após ouvir
a SEPLAG e não detectar irregularidades.
Em tramitação no MP, observando o
contraditório e ampla defesa do
Sinffazfisco

O Sindifisco denuncia o mesmo fato
acima na SEPLAG, obrigando-a a
2013
Lindolfo de Castro
abrir PAD para analisar o mesmo
fato já analisado e em curso no MPE.

2014 LOAT do Sindifisco

Deliane Lemos

A existência da FEBRAFISCO hoje, que tanto
incomoda o Sindifisco e FENAFISCO, deve-se
à atitude antissindical do Sindifisco-MG, de
obrigar a mudança dos Estatutos da Fenafisco
para impedir que o SINFFAZFISCO ali
ingressasse. E também à fraqueza da
Fenafisco, que sucumbiu a esse pleito
absurdo, o que mostra o grave erro que
cometeram ao infringir seu próprio estatuto.

Em tramitação, observando o
contraditório e ampla defesa do
Sinffazfisco.
Sob a presidência de Deliane Lemos, o Sindifisco realiza durante dois anos,
seminários, simpósios, congressos e reuniões para tratar da LOAT. Ao final
divulga um documento que "exclui" o Gestor Fazendário (ex-Exator e Coletor)
do fisco mineiro. Em tais eventos, incita seus filiados a negar a Lei de carreiras
do fisco, notadamente as atribuições fiscais do GEFAZ.

Sem efeito prático, mas serve como
instrumento de incitação ao ódio ao
GEFAZ, ao Sinffazfisco e seus dirigentes.

Tentativa abusiva e imoral de
2014 registrar as marcas SINFFAZ e
SINFFAZFISCO no INPI

Sindifisco, sem conhecimento ou
contraditório do SINFFAZFISCO, faz
2015 consulta na AGE com perguntas
ardilosas tentando excluir o GEFAZ
do fisco mineiro.

Sindifisco tenta que ALMG divulgue
posição desse sindicato em link que
2015
remete a lei 15464/05 sobre
julgamento do TJMG.

Deliane Lemos

Deliane Lemos

Deu efeito contrário, a AGE reconheceu
que o GEFAZ e AFRE são autoridades
http://www.sinffazfisco.org.br/advocacia-geral-do-estado-emite- tributárias e que dividem atribuições e
poder na SEF. Sindifisco tenta esconder o
parecer-normativo-vinculante-sobre-as-competencias-similaresresultado do parecer, mas o Sinffazfisco
e-complementares-de-gestores-e-auditores-fiscais-de-mg/
descobriu e divulgou - Na matéria ao
lado, conheça o teor do parecer da AGE
sobre os cargos fiscais GEFAZ e AFRE.

Deliane Lemos

Depois de descoberto o ardil, a ALMG
Idêntica tentativa de desvirtuar o teor de decisão judicial é feita na OAB e MPE, alterou a menção ao julgamento na
com intuito de manchar a imagem dos Gestores do Fisco Mineiro e do
remissão da lei 15464/05, colocando
SINFFAZFISCO.
apenas o link do julgamento, como de
praxe.

Denúncia do Sindifisco no Ministério
Publico do trabalho, no Distrito
2015 Federal, acusando a FEBRAFISCO de Deliane Lemos
ser entidade de fachada. Notícia Fato
n. 002262.2015.10.000/2
FENAFISCO, incitada pelo Sindifisco,

2015 tenta registrar a atual marca
FEBRAFISCO no INPI

Sinffazfisco teve de contratar assessoria
especializada para defender a histórica
marca SINFFAZ e a atual SINFFAZFISCO.
Processo atualmente em curso.

Em uma ação absurda e inusitada, o Sindifisco deposita no INPI, e tenta
registrar as marcas históricas SINFFAZ e SINFFAZFISCO, como meio de
abusivamente afastar do fisco mineiro esta entidade sindical.

Deliane Lemos

Notícia de fato n. 002262.2015.10.000/2, visava atingir a FEBRAFISCO e em
contrapartida o Sinffazfisco-MG.

Processo arquivado pelo MPT, por
improcedência da denúncia, além de ter
visto claro caso de disputa por
representatividade sindical.

Ação idêntica, capitaneada pelo Sindifisco, tentando se apropriar do nome da
FEDERAÇÃO FEBRAFISCO, a qual o SINFFAZFISCO é filiado

FEBRAFISCO contratou assessoria
especializada e defende no INPI o
direito de usar seu nome iuris.

FENAFISCO, incitada pelo SindifiscoMG, ajuiza na Justiça do Trabalho em
Brasília-DF, protesto judicial contra a
2015
Deliane Lemos
FEBRAFISCO, tentando denegrir sua
imagem junto aos Governos de seus
sindicatos filiados.

https://pje.trt10.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocume
nto/listView.seam

Sem efeito prático, contudo, a FENAFISCO
distribuiu por todo o Brasil essa petição, e
tratou-a como se fosse "decisão judicial", na
tentativa de manchar o nome e a imagem da
FEBRAFISCO, causando constrangimento aos
nossos filiados e criando embaraços políticos
para nossa Federação.

Os candidatos do Sindifisco fazem
campanha se vangloriando de quem
prejudiciou mais o SINFFAZFISCO e o Lindolfo de Castro e
2015
atual Presidente promete "tolerância Deliane Lemos
zero com o Sinffazfisco e os Gestores
Fazendários".

Eleito, Lindolfo de Castro elege o
Sinffazfisco e os Gestores inimigos
número 1 do AFRE e nega-se a
manter um diálogo institucional com
o Sinffazfisco.

Lindolfo é eleito, e sua primeira ação
é pressionar a AGE, SEPLAG e CGE
pra tentar obter condenação do
2015 SINFFAZFISCO nessa falsa acusação Lindolfo de Castro
de irregularidades em liberação de
dirgentes, objeto do absurdo PAD
001/13.

Em análise de recursos do
Sinffazfisco, na tentativa de fazer
valer o direito de defesa e do
contraditório, em que pese a
interferência absurda e forte pressão
do Sindifisco no desenrolar e tramite
do processo.

Lindolfo de Castro (pessoalmente),
entra na justiça contra o Sinffazfisco
2016 exigindo indenização deste
Lindolfo de Castro
Sindicato, a quem acusa de ofender
sua honra.

A atitude mostra a incapacidade de dialogar e conviver com os
contrários, além de falta de habilidade política exigida de um
líder sindical, notadamente para conversar e tentar conviver em
Em discussão na justiça.
harmonia com seus pares. Se é contrário, é inimigo e deve ser
exterminado. Esse é o lema do Sindifisco sob a batuta do
Presidente Lindolfo de Castro.

Sindifisco incentiva filiados seus (e
fornece apoio jurídico) a assediaram
judicialmente o SINFFAZFISCO,
ingressando com ações de dano
2016
Sindifisco-MG
moral descabidas em juizado
especial, onde a dilação probatória é
limitada, e onde não há
sucumbência.

Ao menos 2 filiados fervorosos do Sindifisco se lançaram nessa
aventura.

Em discussão na justiça.

