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Um olhar em 1999

O termo “apagão” ficou conhecido 

no país quando 70% do território na-

cional e cerca de 76 milhões de bra-

sileiros ficaram no escuro por mais 

de seis horas.

11 de março de 1999

FHC enfrenta o maior protesto con-

tra seu governo - a Marcha dos Cem 

Mil - organizada pelos partidos de 

oposição em Brasília.

26 de agosto de 1999

A inflação acumulada de 1999 é 

de 19,9%.

30 de dezembro de 1999

Jaime Lerner inicia seu segundo 

mandato como governador do esta-

do do Paraná.

01 de janeiro de 1999

Fernando Henrique Cardoso toma 

posse para o seu segundo manda-

to como presidente do Brasil.

01 de janeiro de 1999

Dia nacional de paralisação e pro-

testo em defesa do emprego com a 

participação de 1,5 milhão de traba-

lhadores.

10 de novembro de 1999

Começa a operar a Usina Hidrelétrica 

governador José Richa em, Salto de 

Caxias, no Oeste do estado do Paraná.

Fevereiro de 1999
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Nas eleições para a primeira 

diretoria do Sindicato dos Agentes 

Fiscais da Receita Estadual do Para-

ná (AFFEP Sindical), realizadas em 

22 de setembro de 1998, a chapa For-

ça Fiscal, presidida pela Agente Fis-

cal Elisabete Maria Rüsche, venceu 

com 1.057 votos contra os 513 votos 

da chapa Novo Tempo, representan-

do 66�por cento dos votos válidos. A 

diretoria do triênio 1999-2001 foi a 

primeira a ter uma mulher eleita 

como presidente da entidade re-

presentativa do Fisco paranaense.

Na cerimônia de posse, rea-

lizada no dia 4 de dezembro de 

1998, estiveram presentes cer-

ca de 300 Fiscais e autoridades, 

como o secretário de Estado da 

Fazenda do Paraná, o prefeito 

de Guaratuba, representan-

tes da Federação Nacional do 

Fisco Estadual e Distrital (FE-

NAFISCO), deputados esta-

duais e vereadores.

Com a posse da nova dire-

toria encerrou-se a última etapa 

do processo de fusão entre a As-

sociação dos Funcionários Fiscais 

do Estado do Paraná (AFFEP) e o 

Sindicato dos Agentes Fiscais de 

Tributos Estaduais do Estado do 

Paraná (SAFITE).

MULHER
Em tempos de ascensão femi-

nina nos mais diversos segmentos 

da sociedade, o Fisco paranaense 

evidenciou seu pensamento mo-

derno e livre de preconceitos ao 

eleger uma mulher para dirigir sua 

entidade representativa.

Na disputa pela diretoria do 

AFFEP Sindical, ambas as chapas 

concorrentes tinham líderes femi-

ninas como candidatas a assumir 

a presidência. Além da presiden-

te eleita, Elisabete Maria Rüsche, 

a Agente Fiscal Joeci Ehlke Santi 

Matos também se candidatou ao 

cargo.

De acordo com Elisabete, a 

impressão inicial foi de expec-

tativa entre os Agentes Fiscais. 

“A eleição de uma mulher para a 

direção do AFFEP Sindical não 

era surpresa ou novidade, pois há 

muito tempo a nossa participação 

na Coordenação da Receita do Es-

tado (CRE) foi em defesa de um 

quadro fiscal melhor e do efetivo 

gerenciamento por parte das auto-

ridades implicadas.”

PARANAPREVIDÊNCIA
Em 1999, com a recente cria-

ção da Paranaprevidência, foi 

imposta uma medida que aumen-

tou a contribuição previdenciá-

ria e criou o Fundo de Serviços 

Médico-Hospitalares, gerando o 

desconto de mais dois por cento  

sobre o salário bruto dos servido-

res.

De acordo com Elisabete, o 

desconto, apesar do percentual 

baixo, representou uma grande 

redução no rendimento líquido 

dos servidores, provocando gran-

de insatisfação entre todo o Fisco 

do estado. 

“À época da lei não havia 

serviços de saúde discriminados 

correspondentes à cobrança que 

Primeira diretoria 
do AFFEP SINDICAL é eleita
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se fazia e a falta de especificação 

contrariava a lei federal, sendo 

um acinte ao óbvio. Era palpável 

o clima de desconfiança e a sen-

sação de estarmos sendo engana-

dos. A revolta foi grande”, explica 

Elisabete.

Em busca dos direitos dos 

Agentes Fiscais, o AFFEP Sindi-

cal realizou diversas ações, mui-

tas delas judiciais, na defesa da 

categoria. Dentre elas, solicitou 

a emissão de Mandados de Se-

gurança com pedido de liminar 

contra a Paranaprevidência para a 

extinção dos descontos.

No dia 31 de maio de 1999, o 

III Grupo de Câmaras Cíveis do 

Tribunal de Justiça do Paraná 

concedeu liminar contra a co-

brança da contribuição previden-

ciária relativa ao Fundo, suspen-

dendo, assim, o desconto sobre a 

remuneração.

Em decorrência dessa decisão, 

aproximadamente 2.500 Agentes 

Fiscais sindicalizados deixaram 

de pagar o Fundo de Saúde até o 

julgamento final da ação. 

Já no dia 7 de junho, o AFFEP 

SINDICAL garantiu a concessão 

de outra liminar contra o aumen-

to da contribuição previdenciária, 

que suspendeu os respectivos des-

contos de servidores que já obti-

nham o direito a aposentadoria 

antes da entrada em vigor da Para-

naprevidência.

Também foi conquistada, em 

24 de novembro de 2000, a limi-

nar que previa a integralidade da 

remuneração aos pensionistas, ao 

invés dos oitenta e cinco por cento 

da  proposta original. Além disso, 

foi publicada liminar deferida em 

30 de outubro de 2001, que proibiu 

o órgão de realizar descontos pre-

videnciários e a cobrança de valo-

res atrasados aos filiados aposen-

tados e pensionistas.

“Vimos o ganho  como ponto 

de tranquilidade e segurança do 

futuro da família dos Agentes Fis-

cais. Alcançava-se  a certeza dos  

nossos herdeiros estarem prote-

gidos quando da nossa ausência 

de provedor. Os pensionistas que 

já pertenciam ao quadro resgata-

ram a sua dignidade passando a 

receber vencimentos integrais”, 

relembra Elisabete.

CARREIRA
No dia 11 de agosto de 1999, foi 

aprovado no Plenário da Câmara 

dos Deputados o Projeto de Lei 

Complementar 248/98 (PLP) que 

buscava garantir a inclusão do Fis-

co como carreira típica de Estado.

A conquista obtida nessa etapa 

foi fruto de um intenso trabalho da 

FENAFISCO, em conjunto com o 

AFFEP Sindical e diferentes entida-

des Fiscais da esfera estadual e mu-

nicipal que realizaram diversas mo-

bilizações pela aprovação do PLP. 

Durante a luta pela inclusão 

da categoria nas carreiras típicas 

de estado, as lideranças sindicais 

do Fisco realizaram visitas perió-

dicas aos deputados federais, em 

Brasília. O objetivo foi mostrar a 

importância dessa reivindicação 

para o país.

invés dos oitenta e cinco por cento 

da  proposta original. Além disso, 

foi publicada liminar deferida em 

30 de outubro de 2001, que proibiu 

o órgão de realizar descontos pre-

videnciários e a cobrança de valo-

res atrasados aos filiados aposen-

“Vimos o ganho  como ponto 

de tranquilidade e segurança do 

futuro da família dos Agentes Fis-

cais. Alcançava-se  a certeza dos  

nossos herdeiros estarem prote-

gidos quando da nossa ausência 

de provedor. Os pensionistas que 

Posse da nova diretoria
do AFFEP Sindical

Primeira diretoria 
do AFFEP SINDICAL é eleita

Nos estados, os sindicatos fo-

ram responsáveis pelo contato 

direto com os parlamentares de 

suas respectivas regiões, a fim de 

garantir que todos conhecessem o 

projeto.

No Paraná foi instituído o 

Fórum das Carreiras do Fisco, no 

qual representantes do AFFEP 

Sindical buscaram sensibilizar os 

deputados federais paranaenses 

em apoio à aprovação do Projeto.

De acordo com o vice-pre-

sidente sindical na gestão 1999-

2001, Yukiharu Hamada, a vitória 

representou o reconhecimento 

da importância do Fisco nas ati-

vidades do estado e a manutenção 

como carreira estatutária.

“Essa inclusão foi fruto de 

meses e meses de muita articu-

lação e mobilização da categoria 

junto aos parlamentares do Con-

gresso Nacional que, finalmente, 

reconheceu que a carreira fiscal 

deveria estar revestida de poderes 

estatais e sob a égide do regime de 

Direito Público”, conta Hamada. 
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PARIDADE 
Em 26 de outubro de 2001, foi 

publicada no Diário Oficial do es-

tado a autorização da implantação 

de quotas de produtividade aos 

Agentes Fiscais. Entretanto, ape-

nas os Fiscais ativos foram con-

templados, tendo sido excluídos 

desse benefício os aposentados e 

pensionistas. Tal medida iniciou a 

quebra de paridade no Fisco para-

naense.

O pagamento era previsto 

pela Lei 7.051 desde 1978, o que re-

presentou o descumprimento da 

Constituição Federal por parte do 

governo ao limitar os beneficia-

dos. 

Nesse contexto, foram realiza-

das diversas reuniões do AFFEP 

Sindical com os aposentados e 

pensionistas filiados à entidade, 

com o objetivo de estabelecer as 

próximos ações em defesa desses 

grupos.

No dia 14 de novembro, o Sin-

dicato protocolou, junto à Secre-

taria de Estado da Fazenda do Pa-

raná, um ofício solicitando que as 

quotas fossem estendidas a todos 

os Fiscais, para deixar de haver 

distinções de privilégios entre a 

categoria.

Diante do descaso das autori-

dades às reivindicações do Fisco, 

no dia 17 de dezembro, o AFFEP 

Sindical entrou com um pedido de 

liminar contra o governo do Para-

ná exigindo a extensão dos paga-

mentos também aos inativos.

PATRIMÔNIO
Durante a gestão 1999-2001, o 

AFFEP Sindical também buscou 

priorizar a administração do pa-

trimônio da entidade. 

Em 2000, a entidade conquis-

tou a averbação da Colônia de 

Férias dos Fiscais no Instituto 

Nacional do Seguro Social (INSS), 

regularizando, assim, todo o em-

preendimento.

Segundo a vice-presidente 

de administração na gestão 1999-

2001, Alair Teresinha de Souza Fa-

voreto, também foram realizadas 

diversas reformas no Hotel Rota 

do Sol e na Colônia de Férias dos 

Fiscais. “As melhorias buscaram 

oferecer aos nossos filiados e ou-

tros usuários um serviço de qua-

lidade, gerando maior ocupação e 

não deixando deteriorar o patri-

mônio da entidade.”

Dentre as principais melho-

rias realizadas no Hotel Rota do 

Sol estavam a instalação de aque-

cimento solar em todo o empre-

endimento, a cobertura da área 

externa da recepção e do terraço, 

a melhoria no sistema de ilumi-

nação da piscina, a reforma dos 

aparelhos de ar-condicionado e o 

aprimoramento nos serviços do 

restaurante.

Já na Colônia, o Sindicato to-

mou medidas para solucionar os 

problemas de vazamento da pis-

cina. As paredes da piscina com 

rachaduras foram reconstruídas 

e impermeabilizadas. Toda a água 

acumulada em locais impróprios 

foi drenada e um dreno foi ins-

talado de forma permanente para 

evitar problemas similares no fu-

turo.

Com relação aos imóveis 

alienados, foram negociadas a 

chácara da Barreirinha e a sede 

do antigo SAFITE. A decisão foi 

tomada na Assembleia Geral Ex-

traordinária de 19 de maio de 2001, 

conforme votação por unanimida-

de entre os 740 presentes. 

De acordo com Alair, a ven-

da foi necessária em vista da falta 

de utilização dos imóveis, do alto 

custo para reformas e das despesas 

com manutenção.

“A chácara foi construída em 

área de fundo de vale. O salão de 

festas teve que ser interditado por 

problemas de estrutura, em fun-

ção do rio. O ginásio de esportes 

precisava de reformas. Consulta-

da, a Prefeitura Municipal negou 

autorização para as reformas, já 

que precisaria de recuo para os 

imóveis. Assim, tendo sido invia-

bilizado o uso da chácara, decidiu-

-se pela sua venda e pela compra 

de outro imóvel pela Regional de 

Curitiba”, relembra Alair.

Já na Colônia, o Sindicato to-

mou medidas para solucionar os 

problemas de vazamento da pis-

cina. As paredes da piscina com 

rachaduras foram reconstruídas 

e impermeabilizadas. Toda a água 

acumulada em locais impróprios 

foi drenada e um dreno foi ins-

talado de forma permanente para 

evitar problemas similares no fu-

turo.

Com relação aos imóveis 

alienados, foram negociadas a 
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Um olhar em 2000 e 2001

O peso econômico do estado 

do Paraná no total do Brasil 

fechou a década de 2000 em 

6%.

Janeiro de 2000

É descoberto petróleo na camada 

pré-sal entre São Paulo e Rio de 

Janeiro.

20 de fevereiro de 2000

Supremo Tribunal Federal (STF) as-

segura aos trabalhadores a correção 

do Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço (FGTS) com relação ao Plano 

Verão e a uma parte do Plano Collor 1.

31 de agosto de 2000

Cassio Taniguchi é reeleito pre-

feito de Curitiba.

05 de outubro de 2000

Conclui-se no Brasil o plebiscito so-

bre a dívida externa: seis milhões de 

votos; 5,7% do eleitorado; 95% contra 

a dívida e o acordo com o FMI.

06 de setembro de 2000

O juiz aposentado Nicolau dos San-

tos Neto é preso acusado de coman-

dar o desvio de R$ 169 milhões na 

construção da nova sede do TRT 

paulista.

08 de dezembro de 2000

É aprovada a CPMF, em pri-

meiro turno, na Câmara dos 

Deputados.

21 de fevereiro de 2001

Protesto em Brasília pela instalação 

da CPI da corrupção e por reajustes 

salariais aos servidores públicos que 

estavam com os salários congelados 

há sete anos.

05 de abril de 2001
O Paraná alcançou, em 2001, o 

segundo maior crescimento da 

produção industrial entre todos 

os estados do Brasil.

20 de fevereiro de 2001
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Fisco vence a luta contra a 
Lei Horácio Rodrigues e garante seus direitos

No dia 18 de março de 1999, o 

Fisco conquistou uma grande vi-

tória para toda a categoria, quando 

o Supremo Tribunal Federal (STF) 

concedeu, por unanimidade, a limi-

nar suspendendo os efeitos da Lei 

12.345/98, a Lei Horácio Rodrigues.

Em sua essência, a Lei, que fi cou 

também conhecida como a “Lei do 

qualquer um”, previa que poderiam 

ser nomeadas para executar funções 

de direção no âmbito técnico-fi scal 

da arrecadação tributária estadual, 

na Receita Estadual do Paraná, pes-

soas que não eram funcionários pú-

blicos.

O Fisco lutou incisivamente 

pela revogação da Lei, unindo forças 

da categoria Fiscal de todo o estado 

e buscando fortes aliados para ga-

rantir seus direitos.

“A lei em questão era traiçoeira 

e visava abrir caminho para nomea-

ções espúrias e de apadrinhados para 

engessar a classe à vontade arbitrária 

do governante de plantão. O momen-

to era de confl ito declarado e este foi 

o grande motivador da minha ida 

para o Sindicato,” conta a presidente 

do AFFEP Sindical na gestão 1999-

2001, Elisabete Maria Rüsche. 

TRAMITAÇÃO
Em 4 de dezembro de 1998, o 

governador do Paraná, Jaime Ler-

ner, sancionou o Projeto de Lei (PL) 

337/98 que permitiu o emprego de 

cargos em comissão da Coordena-

ção da Receita do Estado (CRE) por 

pessoas desvinculadas à carreira de 

Agente Fiscal.

Deste modo, o projeto de lei de 

autoria do deputado estadual Horá-

cio Rodrigues feria diretamente a 

ordem jurídica vigente no momen-

to, pois contrastou com dispositivos 

legais como as Constituições Fede-

ral e Estadual.

Desde o início das discussões 

sobre esse projeto o Fisco demons-

trou seu posicionamento contrário, 

visto que, se concretizado, transfor-

maria a categoria em instrumento 

de perseguição fi scal.

“Essa macabra lei possibili-

tava que pessoas estranhas ao 

quadro funcional do Fisco, sem 

concurso público e por indica-

ção política, pudessem exercer 

os cargos de Diretor, Delegado 

e Inspetor na Coordenação da 

Receita do estado do Paraná”, 

explica o vice-presidente sindi-

cal do AFFEP Sindical na gestão 

1999-2001, Yukiharu Hamada.

QUEBRA DE ACORDO
Durante a tramitação do Projeto 

de Lei 337/98, o Fisco paranaense e 

o governo do estado fi rmaram um 

acordo para não permitir que o PL 

fosse sancionado. De acordo com 

o pacto estabelecido, o governador 

do Paraná e a Assembleia Legislati-

va do Paraná (ALEP) iriam vetar o 

Projeto. 

De acordo com Elisabete, com 

a aprovação do projeto pelo gover-

nador, em dezembro, o acordo foi 

quebrado e, consequentemente, 

quebrou-se a confi ança da categoria 

Fiscal no governo estadual.

LUTA
Com a aprovação do projeto de 

lei pelo governador, o Fisco bus-

cou agir de maneira con-

junta em busca da 

Assembleia repudia
 

Projeto de Lei 337
/98



99

Fisco vence a luta contra a 
Lei Horácio Rodrigues e garante seus direitos

defesa da categoria.

No dia 10 de dezembro de 1998, 

o Sindicato dos Agentes Fiscais da 

Receita Estadual do Paraná (AFFEP 

Sindical) realizou a segunda maior 

Assembleia Geral Extraordinária 

do Fisco paranaense até o momen-

to, com a participação de aproxima-

damente 600 fi liados, para discutir 

a Lei.

A presença maciça da categoria 

Fiscal na Assembleia demonstrou a 

insatisfação do Fisco com a legislação 

que afrontava seus direitos.

Na reunião foram deliberadas es-

tratégias de ação para o AFFEP Sindi-

cal e para a categoria em busca 

da revogação da Lei.

As principais ações judiciais 

estabelecidas contra a Lei Horá-

cio Rodrigues foram a entrada no 

Supremo Tribunal Federal (STF) 

com uma Ação Direta de Incons-

titucionalidade (ADIN) e o ques-

tionamento na Justiça, feito por 

uma comissão nomeada pelo Fis-

co, sobre o descumprimento da 

legislação quando da aprovação de 

benefícios fiscais concedidos pelo 

governo estadual.

Também foi realizado um abai-

xo-assinado solicitando a revoga-

ção do PL 337/98, que contou com a 

assinatura de diversos deputados.

Para sensibilizar empresários, 

cidadãos e parlamentares, o AFFEP 

Sindical realizou uma campanha so-

bre os riscos e os respectivos impac-

tos provenientes da aprovação do 

PL. Além disso, também foram re-

alizadas denúncias na imprensa, em 

entidades de representação social e 

nos meios políticos.

PROTESTO
Conforme resolução da As-

sembleia Geral, realizada em 10 de 

dezembro, os Agentes Fiscais de-

cidiram realizar algumas ações de 

protesto caso a Lei Horácio Rodri-

gues fosse implantada.

Uma das mais relevantes foi a 

decisão pela renúncia a cargos em 

comissão e paralisação dos traba-

lhos da categoria caso fosse no-

meado o primeiro servidor com 

base no projeto de lei, além do não 

cumprimento às ordens dadas por 

esta pessoa até que a lei fosse re-

vogada.

VITÓRIA
No dia 18 de março de 1999, o Su-

premo Tribunal Federal (STF) con-

cedeu, por unanimidade, a liminar 

suspendendo os efeitos da Lei Horá-

cio Rodrigues. Com a revogação fi -

cou proibida a nomeação de pessoas 

que não fossem Fiscais de carreira 

para cargos da Receita Estadual do 

Paraná. 

Os Agentes Fiscais nomeados 

durante o período de vigência da Lei 

foram exonerados, pois sua perma-

nência no cargo afrontava os precei-

tos da Lei 7.051/78.

“Quando o STF concedeu, por 

unanimidade, a liminar suspen-

dendo os efeitos da Lei 12.354/98, a 

sensação de ‘poder fazer’ dominou 

a classe. Naquele momento, o Fisco 

mudou de massa compacta e confor-

mada em grupo proativo e cônscio 

de suas responsabilidades e qualida-

des. Foi um grito de guerra que uniu 

todos sob a mesma bandeira”, conta 

Elisabete.

As principais ações judiciais 

estabelecidas contra a Lei Horá-

cio Rodrigues foram a entrada no 

Supremo Tribunal Federal (STF) 

com uma Ação Direta de Incons-

titucionalidade (ADIN) e o ques-

tionamento na Justiça, feito por 

uma comissão nomeada pelo Fis-

co, sobre o descumprimento da 

legislação quando da aprovação de 

benefícios fiscais concedidos pelo 

Também foi realizado um abai-

xo-assinado solicitando a revoga-

ção do PL 337/98, que contou com a 

Comemoração pela suspensão dos 
efeitos da Lei Horácio Rodrigues
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Agentes Fiscais
encaminham campanha salarial

Insatisfeitos com o descaso do go-

verno estadual, cerca de 400 Agentes 

Fiscais estiveram reunidos em Assem-

bleia Geral, no dia 06 de maio de 2000, 

para aprovar a pauta de reivindicações 

da categoria, a qual foi acatada por una-

nimidade.

Apesar de serem muitos os as-

pectos que deveriam ser discutidos, os 

Agentes Fiscais deliberaram por uma 

pauta mínima de reivindicações, com-

posta por itens elaborados com respal-

do jurídico. 

De acordo com a presidente do 

AFFEP Sindical na gestão 1999-2001, 

Elisabete Maria Rüsche, a principal 

exigência era o fi m do redutor salarial 

que vinha sido utilizado desde 1989 

e que limitava a remuneração em R$ 

2.800,00. Também foi reivindicado o 

ajuste salarial com equiparação às car-

reiras exclusivas de Estado, o plano de 

carreira e promoções.

“A campanha precisava de itens 

fortes para ir à forra pelo redutor sala-

rial. Esse era o gargalo e a violência so-

frida naqueles dias. Onze anos de pre-

potência e prejuízos nos oprimiam”, 

conta Elisabete.

MOBILIZAÇÃO
Antes da realização da Assembleia 

Geral, a diretoria do AFFEP Sindical 

esteve presente em diversas Regionais 

para discutir sobre os problemas que 

afetavam a categoria.

As mudanças anunciadas pelas 

Reformas Administrativas e Previden-

ciárias, somadas aos problemas locais, 

geraram um clima de instabilidade na 

categoria. Por outro lado, esse mesmo 

cenário motivou o debate nas Regio-

nais sobre a situação precária em que 

se encontrava o fi sco paranaense, prin-

cipalmente quanto à questão salarial.

Segundo o jornal Notifi sco nº 

120, de 2000, na Carta de Reivindica-

ções entregue ao governador do es-

tado, Jaime Lerner, os Agentes Fiscais 

se encontravam em último lugar no 

ranking nacional no que se referia à 

remuneração da categoria, ao mesmo 

tempo em que o estado ocupava a 5ª 

colocação em arrecadação.

“Esta correlação foi alterada dras-

ticamente e nos encontramos no últi-

mo lugar, abaixo dos paupérrimos es-

tados nordestinos e daqueles que ainda 

estão em construção, como Tocantins, 

Acre e Rondônia”, afi rmava a Carta de 

Reivindicações dos Agentes Fiscais.

Em 2000, o Fisco paranaense so-

fria com o descompasso em relação 

às demais carreiras típicas de Estado 

que recebiam salários em torno de R$ 

8.000,00, enquanto que o salário dos 

Agentes Fiscais era de exatamente R$ 

2.836,46.

Para agravar o quadro, o então se-

cretário de Estado da Fazenda do Para-

ná, Giovani Gionédis, que há três anos 

prometia liberar a categoria do redu-

tor salarial e realizar as promoções, se 

recusava a negociar com os Agentes 

Fiscais. 

Deste modo, os inúmeros pedidos 

de agendamento de reuniões realiza-

dos pelo AFFEP Sindical para enca-

minhar as reivindicações da categoria 

junto ao governo do estado não eram 

respondidos.

SAIU NA IMPRENSA
Um dia após a realização da As-

sembleia Geral, o então assessor do 

secretário da Fazenda questionou a va-

lidade da reunião para a imprensa.

O assessor afi rmou que uma pos-

sível greve da categoria não teria le-

gitimidade, por ser aprovada em uma 

Assembleia onde somente compare-

ceram poucos radicais. Ele mencionou 

ainda que se ocorresse a greve, perante 

a população a categoria pareceria dis-

pensável, uma vez que, com a paralisa-

ção, certamente, aumentaria a arreca-

dação do estado.

Essa afi rmativa contra-
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ditória aumentou a insatisfação dos 

Agentes Fiscais, que entraram com 

uma interpelação judicial exigindo ex-

plicações do secretário da Fazenda. 

A Federação Nacional do Fisco 

Estadual e Distrital (Fenafi sco), ao to-

mar conhecimento da notícia veicula-

da, manifestou-se em apoio à categoria 

e ratifi cou as medidas tomadas pelo 

Sindicato. 

ATO PÚBLICO
Após as ofensas proferidas à 

categoria pelo então secre-

tário da Fazenda, Giovani Gionédis, 

cerca de 200 Agentes Fiscais ocuparam 

a frente do Palácio Iguaçu no dia 15 de 

maio de 2000.

Os manifestantes, que foram rece-

bidos pelo governador do estado, Jaime 

Lerner, entregaram uma carta aberta 

com as reivindicações da categoria.

Segundo o vice-presidente sindi-

cal do AFFEP Sindical na gestão 1999-

2001, Yukiharu Hamada, em resposta 

ao movimento, o governador prome-

teu estudar o pedido dos Agentes Fis-

cais com urgência.

“Foi um ato de mobilização da ca-

tegoria em que a diretoria do Sindicato 

entregou a carta de reivindicação ao 

governador, no Palácio Iguaçu. Com 

a mobilização, o governador determi-

nou que o secretário da Fazenda do 

estado do Paraná recebesse a diretoria 

do Sindicato e iniciasse a discussão das 

reivindicações”, relembra Hamada.

RESPOSTA
No dia 16 de maio, um dia após ao 

ato público dos Agentes Fiscais em 

frente ao Palácio Iguaçu, o secretá-

rio da Fazenda recebeu a comissão 

de negociação do AFFEP Sindical.

No entanto, num primeiro mo-

mento, manteve a posição de não 

poder atender as reivindicações da 

categoria por expresso impedimento 

das contas públicas. 

Após um exaustivo debate, con-

cluiu-se que havia espaço para propos-

tas que se ajustavam às reivindicações 

constantes nos pareceres da Lei de 

Responsabilidade Fiscal.

No que se referia à reivindicação 

do fi m do redutor salarial, o secretário 

acenou com a intenção de solucionar 

o problema. Para isso, pediria estudos 

à Procuradoria Geral do estado para 

examinar a juridicidade de um acor-

do ou revogação da obsoleta lei, tendo 

como prazo máximo o dia 30 de junho.

Sobre as promoções, o represen-

tante do governo afi rmou que somente 

seriam realizadas quando houvesse 

uma redução do índice de comprome-

timento da folha de salários, que acon-

teceria em dezembro. 

Quanto à reivindicação de ajuste 

salarial com equiparação às carreiras 

exclusivas de Estado, não houve acordo. 

Por último, o Plano de Carreira, 

segundo o secretário, não seria possí-

vel porque envolvia melhoria salarial. 

Entretanto, concordou em constituir 

uma comissão paritária para a sua for-

mulação e aguardar o tempo certo para 

a sua implementação.

Após a reunião de negociação, os 

Agentes Fiscais realizaram uma nova 

Assembleia Geral da categoria que de-

liberou por aceitar os encaminhamen-

tos e prazo solicitado pelo secretário.

tário da Fazenda, Giovani Gionédis, 

cerca de 200 Agentes Fiscais ocuparam 

a frente do Palácio Iguaçu no dia 15 de 

bidos pelo governador do estado, Jaime 

Lerner, entregaram uma carta aberta 

2001, Yukiharu Hamada, em resposta 
Assembleia que aprovou a pauta de 

reivindicações da categoria
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A partir de 2000, o AFFEP Sin-

dical passou a reivindicar junto ao 

governo do estado um processo auto-

mático de promoção para os Agentes 

Fiscais da Receita do estado do Paraná.

Desde as promoções extraordi-

nárias que ocorreram em 1983 e 1989, 

quando foram promovidos pratica-

mente todos aqueles que possuíam 

formação de nível superior, indepen-

dente do tempo de serviço, este direito 

foi colocado em segundo plano pelos 

governantes.

“A lei antiga e sua redação colo-

cavam as promoções como sendo um 

favor a ser obtido e não uma exigên-

cia que demandava ser cumprida. As 

promoções fi cavam ao alvitre espúrio 

de cada governador e não à estrutura 

legal, que não tinha força coagente 

para exigir o cumprimento”, explica a 

presidente do AFFEP Sindical na ges-

tão 1999-2001, Elisabete Maria Rüsche.  

AÇÃO JUDICIAL
No segundo semestre de 1999, o 

departamento jurídico do AFFEP Sin-

dical iniciou estudos sobre a possibili-

dade de buscar na Justiça o direito às 

promoções. 

Em novembro daquele ano, foi 

encaminhado ofício ao diretor da Co-

ordenação da Receita do Estado (CRE) 

solicitando informações sobre os 

treinamentos realizados pelos Agen-

tes Fiscais, bem como sobre o quadro 

demonstrativo de vagas existentes em 

cada cargo de provimento efetivo da 

CRE.

 Infelizmente, a entidade não obte-

ve resposta. No mês seguinte, a AFFEP 

ingressou na justiça com Habeas Data 

para exigir da CRE o cumprimento do 

referido protocolo. 

Diante da falta de atendimento 

por parte da Administração em forne-

cer os elementos básicos para ingres-

sar e embasar a ação, a diretoria pediu 

para cada fi liado preencher uma fi cha 

com informações necessárias para o 

processo. Inicialmente, foram recebi-

das 600 fi chas com as quais a AFFEP 

Sindical protocolou a ação. 

MOBILIZAÇÃO
No dia 6 de maio de 2000, a As-

sembleia Geral, que reuniu cerca de 

400 Agentes Fiscais, aprovou as pro-

moções como um dos pontos da pauta 

mínima de reivindicações da catego-

ria.

Segundo o jornal Notifi sco nº 120, 

de 2000, na Carta de Reivindicações 

entregue ao governador do estado, 

Jaime Lerner, a não realização das pro-

moções trazia um grande desconforto 

à gestão dos recursos humanos da Co-

ordenação da Receita do estado, uma 

vez que não havia motivação necessá-

ria para que os Agentes Fiscais almejas-

Agentes Fiscais 
conquistam avanços na carreira

PROMOÇÕES DE 1978 ATÉ 2000 

LEI 7.787 DE 21 DE DEZEMBRO DE 1983 

Art. 2º - Ao funcionário estável, ocupante do cargo da estrutura 

do grupo ocupacional “TAF”, que até 31 de janeiro de 1984 pre-

encher os requisitos dos artigos 6º, 7 º, e 8 º da lei 7.051, de 

4 de dezembro de 1978, terá assegurado enquadramento 

nas classes de AF1-A, AF2-A e AF3-A, respectiva-

mente. 

Parágrafo único - O funcionário enquadrado 

na classe AF2-A que esteja cumprindo estágio 

probatório terá seu enquadramento efetivado 

na classe AF1-A, se preencher os requisitos do 

artigo 6°. da Lei 7.051 de 04.12.1978 ao adquirir a 

condição de estável. 

LEI 8.993 DE 02 DE JULHO DE 1989 

Art. 2 º - O inciso II e parágrafo único do artigo 71, da lei 7.051, de 4 de dezembro de 1978, passam a 

viger com a seguinte redação: 

Art. 71 - II - Da série de classe de AF-3 para a série de classe de AF-2, pelo total de vagas existentes; 

Art. 42 - Fica o Poder Executivo autorizado a efetuar promoções e acessos com base na 

lei 7.051 de 4 de dezembro de 1.978, sem observância dos critérios estabelecidos nos 

artigos 54, 60, 62, 67, 68 e seus parágrafos. 

§ 1 º - As promoções e acessos referidos no caput deste artigo, terão caráter excep-

cional e deverão ser efetuados no prazo de 60 (sessenta) dias da publicação da lei. 

§ 2 º - Os acessos respeitarão a habilitação profi ssional prevista no caput dos arti-

gos 6º, 7 º, e 8 º, da lei 7.051/78. 

Art. 2 Art. 2 º - O inciso II e parágrafo único do artigo 71, da lei 7.051, de 4 de dezembro de 1978, passam a 

viger com a seguinte redação: 

Art. 71 - II - Da série de classe de AF-3 para a série de classe de AF-2, pelo total de vagas existentes; 

Art. 42 
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sem pertencer a uma equipe.

“Em decorrência da falta de pro-

moções, não mais existem funcioná-

rios em fi nal de carreira em número 

sufi ciente para assumir cargos de com-

petência exclusiva de assessoria gra-

duada e de chefi a. Os cargos existem, 

mas estão vagos. As funções têm de ser 

desempenhadas”, afi rmava a Carta de 

Reivindicações da categoria.

Em resposta ao ato público dos 

Agentes Fiscais realizado em 15 de 

maio em frente ao Palácio Iguaçu, o se-

cretário da Fazenda, Giovani Gionédis, 

recebeu a comissão de negociação do 

AFFEP Sindical e fi rmou o compro-

misso de que, até dezembro daquele 

ano, as promoções seriam efetivadas.

VITÓRIA
No dia 29 de junho do mesmo ano, 

o governador do estado, Jaime Lerner, 

assinou o Decreto 2.229, que concedeu 

Agentes Fiscais 
conquistam avanços na carreira

LEI 8.993 DE 02 DE JULHO DE 1989 

Art. 2 º - O inciso II e parágrafo único do artigo 71, da lei 7.051, de 4 de dezembro de 1978, passam a 

viger com a seguinte redação: 

Art. 71 - II - Da série de classe de AF-3 para a série de classe de AF-2, pelo total de vagas existentes; 

Art. 42 - Fica o Poder Executivo autorizado a efetuar promoções e acessos com base na 

lei 7.051 de 4 de dezembro de 1.978, sem observância dos critérios estabelecidos nos 

artigos 54, 60, 62, 67, 68 e seus parágrafos. 

§ 1 º - As promoções e acessos referidos no caput deste artigo, terão caráter excep-

cional e deverão ser efetuados no prazo de 60 (sessenta) dias da publicação da lei. 

§ 2 º - Os acessos respeitarão a habilitação profi ssional prevista no caput dos arti-

gos 6º, 7 º, e 8 º, da lei 7.051/78. 

DECRETO 2.229 DE 29 DE JUNHO DE 2000 

Art. 10. - Fica concedida ascensão funcional aos 

Agentes Fiscais da Coordenação da Receita do Es-

tado, através de promoção e acesso, cumpridos os 

requisitos da Lei Estadual 7.05 1, de 4 de dezembro 

de 1978.

Art. 10. - Fica concedida ascensão funcional aos 

Agentes Fiscais da Coordenação da Receita do Es-

tado, através de promoção e acesso, cumpridos os 

requisitos da Lei Estadual 7.05 1, de 4 de dezembro 

de 1978.

ascensão funcional aos Agentes Fiscais 

da Receita Estadual, por meio de promo-

ções e acesso. A decisão foi publicada no 

Diário Ofi cial do estado em 4 de julho.

“É estranho e ao mesmo tempo 

nos enche de orgulho enumerarmos, 

uma a uma, as batalhas, os revezes e as 

numerosas vitórias que tivemos no pe-

ríodo. Agora, de longe, o simples enu-

merar não traz os ecos dos reclamos, 

as enfáticas proposições contrárias ao 

governo, os gritos e as comemorações 

das vitórias. Esses anos foram especiais 

e a luta sindical conquistou uma plêia-

de de sucessos que marcariam indele-

velmente a história do Fisco Parana-

ense”, recorda Elisabete.

Para efeito de transposição o novo 

Decreto, que concedeu a ascensão fun-

cional, desconsiderou a promoção rea-

lizada em 1996 e retroagiu a 1989.

Deste modo, muitos Agentes Fis-

cais conseguiram alcançar o fi nal da 

carreira. Todos, sem exceção, recebe-

ram a promoção e o acesso a que ti-

nham direito, de acordo com sua gra-

duação.

Porém, para efeitos dos cálculos 

de interstício nas promoções não foi 

considerado o tempo de estágio proba-

tório, o que prejudicou maior ascensão 

funcional na carreira. 

Ato que entregou a carta de 
reivindicações ao governador
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Após 11 anos de luta, 
Agentes Fiscais conquistam fim do redutor salarial

Os trabalhos para derrubar 

o redutor salarial na Assembleia 

Legislativa do Paraná tiveram iní-

cio em 17 de agosto de 1999, quan-

do o deputado estadual Neivo Be-

raldin protocolou um projeto de 

lei que fixava em R$ 6 mil o teto 

salarial para todos os servidores 

do Poder Executivo.

Essa foi a oportunidade que o 

AFFEP Sindical encontrou para 

ampliar a discussão. O Sindica-

to se reuniu com o parlamentar 

para dar apoio ao projeto, já que 

os valores satisfaziam a catego-

ria. 

Ao mesmo tempo, a iniciati-

va desencadeou a campanha Fisco 

Contra Confisco. A insatisfação da 

classe foi expressa por meio das 

cartas de mais de 500 Agentes 

Fiscais, que manifestaram publi-

camente o seu descontentamento 

com o governo, no que se referia 

ao redutor salarial. 

“A campanha Fisco Contra 

Confisco foi um sucesso de mobi-

lização da classe contra esse fami-

gerado redutor salarial. Paralela-

mente e de forma complementar 

a essa manifestação, a diretoria 

do Sindicato articulou junto aos 

poderes Executivo e Legislativo 

a retirada do redutor salarial me-

diante aprovação de Lei “, relem-

bra o vice-presidente sindical do 

AFFEP Sindical na gestão 1999-

2001, Yukiharu Hamada.

NOVO PROJETO
Com o objetivo de pedir 

apoio ao projeto de lei, o AFFEP 

Sindical visitou diversos parla-

mentares estaduais. 

Na ocasião, o Sindicato apro-

veitou a oportunidade para apre-

sentar uma nova alternativa de 

Anteprojeto de Lei escrita pela 

entidade para pôr fim ao redutor. 

Apesar dos esforços, o texto foi 

arquivado por falta de apoio do go-

verno.

MOBILIZAÇÃO
Em 2000, a diretoria do 

AFFEP Sindical realizou uma ro-

dada de visitas às Delegacias Re-

gionais com o objetivo de debater 

os problemas que afetavam a ca-

tegoria, dentre os quais o redutor 

salarial.

Após a crescente mobilização 

dos Agentes Fiscais, foi realizada 

a Assembleia Geral da categoria 

que aprovou a Carta de Reivindi-

cações ao governador do estado, 

Jaime Lerner, na qual se estabe-

leceu o fim do redutor salarial 

como um dos pontos da pau-

ta mínima de exigências da 

categoria. 

A carta foi entre-

gue ao governador 

em um ato públi-

co, realizado 

no dia 15 de 

maio, em 

frente ao Pa-

lácio Iguaçu, 

com a pre-

sença de mais de 

200 fi liados.

No dia se-

guinte (16), o 

secretário da Fazenda, Giovani 

Gionédis, recebeu a comissão de 

negociação composta pela dire-

toria do AFFEP Sindical e pelos 

membros do Conselho de Repre-

sentantes Sindicais (CRS).

Na reunião, firmou-se o com-

promisso de que a questão do re-

dutor salarial seria solucionada 

mediante Projeto de Lei, até 30 de 

junho de 2000.

Um nova reunião entre a co-

missão e o secretário foi realizada 

no dia 23 de maio, com a presença 

de alguns parlamentares, com o 

objetivo de estabelecer o melhor 

método para resolver o problema.

ENCAMINHAMENTO
Até o dia 26 de junho o gover-

MOBILIZAÇÃO
Em 2000, a diretoria do 

AFFEP Sindical realizou uma ro-

dada de visitas às Delegacias Re-

gionais com o objetivo de debater 

os problemas que afetavam a ca-

tegoria, dentre os quais o redutor 

Após a crescente mobilização 

dos Agentes Fiscais, foi realizada 

a Assembleia Geral da categoria 

que aprovou a Carta de Reivindi-

cações ao governador do estado, 

Jaime Lerner, na qual se estabe-

leceu o fim do redutor salarial 

como um dos pontos da pau-

ta mínima de exigências da 

A carta foi entre-

gue ao governador 

mediante Projeto de Lei, até 30 de 

junho de 2000.

Um nova reunião entre a co-

missão e o secretário foi realizada 

no dia 23 de maio, com a presença 

de alguns parlamentares, com o 

objetivo de estabelecer o melhor 

método para resolver o problema.

ENCAMINHAMENTO
Até o dia 26 de junho o gover-
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no ainda não havia tomado ne-

nhuma providência para o cum-

primento do acordo estabelecido 

com os Agentes Fiscais.

Desta forma, o AFFEP Sindi-

cal entrou em contato com o de-

putado estadual Durval Amaral 

para cobrar a solução da pendên-

cia. Amaral, por sua vez, solicitou 

ao Sindicato que lhe fosse enca-

minhado um texto para subsidiá-

-lo na elaboração do Projeto de 

Lei. Dois dias depois, mediante 

acordo com o secretário da Fa-

zenda, o parlamentar protocolou 

o projeto de Lei 231/2000, de sua 

autoria, assinado em conjunto 

com os deputados Ademar Traia-

no, Augustinho Zucchi, Cezar Sil-

vestri e Edno Guimarães.

Entretanto, a votação do pro-

jeto ficou apenas para o mês agos-

to, visto que a Assembleia Legis-

lativa entrou em recesso no mês 

de julho.

CONQUISTA
No mês de agosto, o AFFEP 

Sindical retomou os trabalhos 

junto aos parlamentares. Entre-

tanto, o gabinete da CRE divul-

gou o parecer favorável do secre-

tário da Fazenda ao Projeto de 

Lei 231/2000 para todos os 

Agentes Fiscais, ferindo o 

acordo firmado com os de-

putados de não tornar pú-

blico o referido projeto.

Diante da repercussão 

da notícia, vários deputados 

solicitaram cópia do proje-

to, colocando em risco a sua 

aprovação. Estrategicamen-

te, aguardou-se uma semana 

para definir uma nova forma 

de encaminhamento.

Depois desse prazo, o 

Sindicato reuniu-se com 

Amaral para traçar novas es-

tratégias. Na reunião fi cou estabele-

cido que seria elaborada uma emen-

da aditiva ao Projeto de Lei 237/2000 

de mensagem do Executivo. 

No dia 22 de agosto, o projeto 

contra o redutor salarial foi apro-

vado por unanimidade e anuncia-

do na “Ordem do Dia” seguinte.

No entanto, em segunda vota-

ção, o presidente em exercício da 

Assembleia Legislativa, deputado 

estadual Hermes Brandão, anun-

ciou três emendas ao projeto.

O Sindicato conseguiu as có-

pias das emendas e constatou que 

nenhuma delas se referia ao redu-

tor. Mesmo assim, o fato retardou 

a aprovação do projeto.

Por intermédio de Amaral, o 

projeto foi incluído na “Ordem 

do Dia” seguinte e aprovado em 

segunda e em terceira votações 

por unanimidade.

Em 15 de setembro, o governa-

dor do estado, Jaime Lerner, san-

cionou a Lei 12.946, referente ao 

projeto de Lei 237/2000. A decisão 

foi publicada no Diário Oficial do 

estado, de 18 de setembro de 2000.

“Não gritamos, não aplau-

dimos, mas vibramos como se o 

peito fosse estourar. Dali para 

frente ficou a sensação de mis-

são cumprida e a certeza de que, 

se quisermos de verdade algo, 

nós podemos conseguir. Afinal, 

não há e nem pode haver vontade 

mais forte do que aquela que in-

siste, pensa, arma e age”, recorda a 

presidente do AFFEP Sindical na 

gestão 1999-2001, Elisabete Maria 

Rüsche. 
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No dia 3 de abril de 2001, o AFFEP 

Sindical esteve reunido com o então 

secretário da Fazenda, Ingo Henrique 

Hübert, para entregar a pauta de rei-

vindicações da categoria e garantir uma 

negociação para o aumento de salário.

Os Agentes Fiscais - que se en-

contravam há mais de cinco anos sem 

qualquer reajuste - reivindicavam 

uma reposição salarial baseada na 

equiparação salarial com as demais 

carreiras exclusivas de estado. 

 QUOTAS 

No dia 19 de maio, em Assembleia 

Geral, cerca de 700 Agentes Fiscais 

reuniram-se para discutir os termos da 

proposta da Coordenação da Receita 

Estadual (CRE) do sistema de quotas 

variáveis denominada esforço de arreca-

dação. A categoria aprovou a proposta 

apresentada pela Administração.

A CRE assumiu o compromisso 

junto ao governo de, em 2001, elevar 

em 11 por cento a arrecadação do Pa-

raná em relação ao ano de 2000. Com 

essa decisão, foram estabelecidas me-

tas por Delegacias Regionais distribu-

ídas de acordo com as particularida-

des de cada uma. 

Em contrapartida, o cumprimen-

to das metas se consolidaria em 500 

quotas adicionais. As metas impostas, 

apesar de bastante ousadas, teriam 

que ser alcançadas, já que disso depen-

dia a manutenção do estado e, conse-

quentemente, o recebimento integral 

das quotas.

Entretanto, apesar de fi rmado o 

compromisso através da Resolução nº 

53/01 e alcançadas as metas estabeleci-

das, o governo não cumpriu a promessa.

Deste modo, no dia 11 de agosto 

de 2001 os Agentes Fiscais reuniram-

-se novamente em Assembleia Ge-

ral para deliberar estratégias de ação 

contra o não cumprimento do acordo 

e para a revisão da promoção dos AF3.

Após amplo debate, os Agentes 

Fiscais decidiram encaminhar um 

ofício à Administração informando 

que a categoria esperava o cumpri-

mento do benefício. Caso a reivindi-

cação não fosse cumprida, o Sindicato 

ingressaria com uma ação tendente a 

anular a Resolução de Quotas.

OPERAÇÃO PADRÃO
Em 15 de outubro, os Agentes Fis-

cais iniciaram o movimento denomi-

nado Operação Padrão. A mobilização 

foi decorrente da não assinatura do 

Decreto de correção de promoção dos 

AF3 e, também, pelo não cumprimen-

to do acordo de quotas.

Segundo o jornal Notifi sco nº 

134, de 2001, essa iniciativa foi aprova-

da em Assembleia Geral realizada no 

dia 6 de outubro. “Os Agentes Fiscais 

entenderam que somente com uma 

ação mais enérgica e determinada eles 

poderiam fazer com que o governo se 

sensibilizasse e cedesse às reivindica-

ções da categoria.”

Em resposta ao movimento, no 

dia 11 de novembro, o governo do Pa-

raná apenas depositou na conta cor-

rente dos Fiscais ativos as quotas de 

produtividade previstas na Resolução 

53/01. Essa decisão governamental 

quebrou a paridade salarial ferindo 

frontalmente a Constituição Federal.

No dia 17 de dezembro, o Sindica-

to impetrou Mandado de Segurança 

com pedido de liminar contra o go-

verno do estado, com o objetivo de 

exigir judicialmente o pagamento das 

quotas de produtividade, previstas 

na Resolução SEFA 53/01, aos fi liados 

aposentados.

PROMOÇÃO
Além de solicitar o cumprimen-

to da Resolução 53/01, os Agentes 

Fiscais reivindicavam a revisão da 

promoção dos AF3.

O objetivo era conseguir a conta-

gem de tempo do período do estágio 

probatório para o benefício e restabe-

lecer aos AF3 a diferença salarial de 

11,11 por cento.

Depois de muita luta, o governa-

dor do estado, Jaime Lerner, assinou, 

no dia 5 de dezembro de 2001, o De-

creto 5.130, publicado no Diário Ofi -

cial do estado em 11 de dezembro.

O Decreto corrigiu as promoções 

efetuadas no mês de julho de 2000, 

quando ocorreu a promoção geral 

aos Agentes Fiscais. Na ocasião, para 

classe de AF3 foi suprimido o período 

de dois anos do estágio probatório na 

contagem do tempo para promoção. 

Com a devida correção, todos os 

Agentes Fiscais ascenderam três in-

terstícios na referência de cada classe 

na carreira.

De acordo com o vice-presidente 

sindical do AFFEP Sindical na gestão 

1999-2001, Yukiharu Hamada, essa foi 

mais uma vitória da categoria contra a 

injustiça cometida na promoção.

“Essa notícia de fi nal de ano veio 

a coroar o excelente trabalho realizado 

no período, juntamente com outros re-

sultados conquistados “, conta Hamada.

E a luta continua...
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Vendinha do Fisco em Guaratuba

Desde o início da gestão 1999-

2001, a diretoria do AFFEP Sindical 

se preocupou em valorizar a atuação 

do Agente Fiscal.

Com o objetivo de desenvolver 

uma campanha de valorização pro-

fi ssional o Sindicato idealizou um 

novo projeto denominado Vendinha 

do Fisco, uma ofi cina pedagógica di-

rigida ao público infantil.

O PROJETO
A Vendinha do Fisco é uma ativi-

dade lúdica voltada para as crianças 

que visa educar a população e dar-

-lhe condições de exercer sua cidada-

nia. Orientadas por Agentes Fiscais, 

crianças realizam operações de com-

pra e venda e aprendem a importân-

cia da nota fi scal para o desenvolvi-

mento do país.

Os objetivos do projeto incluem 

a conscientização do cidadão mirim 

sobre a responsabilidade do paga-

mento de impostos e seus direitos 

em exigir transparência na aplicação 

dos recursos arrecadados.

A Vendinha do Fisco foi, inicial-

mente, montada em uma casinha 

de bonecas onde foram instaladas 

prateleiras para expor os produtos e 

uma mesa para efetuar os registros 

fi scais.

Para identifi car as empresas, in-

dústrias, o banco e a agência de ren-

das da Receita Estadual foram feitos 

painéis com pinturas representando 

a fachada de cada local.

O material utilizado era simples 

e criativo, os produtos eram repre-

sentados por desenhos plastifi cados 

e as compras fi nanciadas pelo salário 

mínimo que cada um recebia no iní-

cio da brincadeira. 

Além das notas de dinheiro, 

também foram confeccionados ta-

lonários de notas fi scais de cada es-

tabelecimento, tabelas de preços e 

livros de registro de entradas e de 

saídas. Na brincadeira, as crianças 

aprendiam a preencher notas fi scais, 

lançar a nota no livro fi scal, calcular 

o valor do imposto e preencher as 

guias de recolhimento.

Depois de pagar o imposto na 

agência de rendas, calculavam o lu-

cro, dividiam o dinheiro e deposi-

tavam no banco. No fi nal, o grupo 

debatia onde o dinheiro recolhido 

poderia ser aplicado.

PARCERIA
A iniciativa do Sindicato con-

tou com o apoio da Coordenação da 

Receita do Estado (CRE), que liberou 

alguns Agentes Fiscais para trabalha-

rem no projeto.

Em pouco tempo, a Vendinha do 

Fisco se tornou um grande sucesso e 

começou a receber inúmeros convi-

tes para demonstrações em congres-

sos, seminários, exposições e feiras 

em vários estados do Brasil.

De acordo com Elisabete, o proje-

to se tornou bastante atraente devido 

à simplicidade e ao baixo custo de im-

plantação e de treinamento. “O material 

utilizado é de baixo custo, resistente, 

de fácil elaboração e transporte. Além 

disso, permite a expansão de adereços 

ajustáveis às condições do investimen-

to que se quer agregar, da imaginação de 

quem se propõe jogar e às peculiarida-

des de cada rincão paranaense.”

CARTILHA
Para colaborar com a proposta, o 

cartunista Ziraldo Alves Pinto ofere-

ceu ao AFFEP Sindical a elaboração 

de um projeto gráfi co que resultou 

em uma cartilha didática utilizada 

como complemento do projeto.

Antes do fechamento da parceria, 

Ziraldo esteve na sede do Sindicato para 

conhecer a ação. O cartunista se tornou 

um aliado na divulgação do projeto de 

valorização do Fisco Estadual.

EXPANSÃO
Para Elisabete, inicialmente o 

maior anseio em relação ao projeto 

era a sua expansão para as escolas pú-

blicas do Paraná.

“O programa teve repercussão 

em diversos estados brasileiros e foi 

efetivamente implantado em diver-

sos deles com as adaptações necessá-

rias. Foi uma pena não ter sido ins-

tituída a obrigatoriedade para esse 

projeto, pois tanto o Brasil de ontem 

como o de hoje clama por isso”, afi r-

ma Elisabete.

Sindicato cria a Vendinha do 
Fisco e dá lição de cidadania
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Diretoria
1999 a 2001

DIRETORIA AFFEP SINDICAL

GESTÃO 1999 A 2001

Presidente
Elisabete Maria Rüsche
Vice-presidente sindical
Yukiharu Hamada
Vice-presidente administrativo
Viviane F. Dobginski
Alair Teresinha de Souza Favoreto 
Sérgio Sidnei Pereira 
Vice-presidente financeiro

Aldo Hey Neto
Dulcinéia Aparecida Wendt
Vice-presidente de aposentados 
Alair Teresinha de Souza Favoreto 

“OS NOSSOS AGENTES MAIS NOVOS 

NÃO CONHECEM AS DESDITAS QUE 

NOS FIZERAM AMARGAR INJUSTIÇAS 

POR ANOS E ANOS. ESSAS 

CONQUISTAS REPRESENTARAM UM 

MUNDO NOVO, SENTIMOS NASCER 

DENTRO DE NÓS UMA FORÇA NOVA, 

UMA AUTOCONFIANÇA CAPAZ DE NOS 

GUIAR ALTANEIROS PARA A LUTA 

SEGUINTE.” 
ELISABETE

“NO VAREJO, QUERÍAMOS UMA 
CARREIRA MODERNA E MAIS 

ABRANGENTE DO QUE AQUELA QUE A LEGISLAÇÃO DA ÉPOCA NOS PERMITIA. QUERÍAMOS CONQUISTAR A CARREIRA EXCLUSIVA DE ESTADO, FUNCIONAL E IMPOSSÍVEL DE MANIPULAÇÃO PELO MANDANTE DA VEZ, BEM COMO O NECESSÁRIO AJUSTE COM PROMOÇÕES, FUNÇÕES COORDENADAS E DE 
RESPONSABILIDADE CRESCENTE QUE GARANTISSEM A PRODUTIVIDADE DO TRABALHO FISCAL E O SEU CONTROLE COM CURSOS DE ATUALIZAÇÃO E AS 

QUOTAS DE PRODUTIVIDADE.”

ELISABETE



1919

Eleições para gestão a 1999/2001

AFFEP Sindical em reun
ião com o 

governo para discutir 
reivindicações

Governador assina decreto 
concedendo a ascensão funcional

Comemoração no Sindicato pela 
vitória contra a Paranaprevidência

Assembleia que apr
ovou a pauta de 

reivindicações da 
categoria

Assembleia repud
ia 

o Projeto de Lei
 337/98

governo para discutir 
reivindicações

Fiscais na Assembleia Legislativa 
na votação contra o redutor salarial

Assembleia debate est
ratégias 

para o aumento das qu
otas

Retrato
1999 a 2001

Vendinha do Fisco




