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No dia 17 de setembro de 2019, 
teremos mais um momento de-
cisivo na história da nossa enti-

dade. Com o fim de mais um triênio na 
gestão do Sindafep, passaremos por 
um novo período eleitoral que deverá 
prezar pela continuidade dos traba-
lhos realizados ao longo desses 60 
anos e que definirá os rumos da nossa 
categoria. 

Durante a nossa história, tivemos 
conquistas que colocaram a nossa 
carreira como uma das mais impor-

tantes do Estado. O desafio agora é no sentido de manter 
esses direitos, principalmente nos cenários local e nacio-
nal, que caminham no sentido contrário a essas conquis-
tas. A valorização da categoria, as lutas de reposição sala-
rial e as discussões acerca do novo modelo tributário para 
o Brasil são apenas alguns dos desafios para os dirigentes 
que irão assumir nossa entidade.

No atual contexto político e econômico, estar à frente 
da administração de um sindicato é um desafio. A crise do 
setor público brasileiro exige ainda mais interesse e em-
penho dos seus representantes, que devem manter um 
posicionamento firme, mas sempre presando pelo diálogo 
com todas as instâncias de poder. 

Esta é a oportunidade de fortalecer sua representação 
política e legitimar a atuação daqueles que durante os úl-
timos anos estiveram à frente desta entidade e da nossa 
categoria. 

Participe das eleições sindicais! Estabeleça critérios 
conscientes e responsáveis. Use a representatividade do 
seu voto para escolher os Auditores Fiscais que estarão a 
serviço da nossa categoria, em busca de um futuro cada 
vez melhor e mais sólido para o Fisco Paranaense. 
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Eleições Sindafep definem 
representantes sindicais 
para o triênio 2020-2022
As votações para escolha dos novos dirigentes  
serão realizadas no dia 17 de setembro  
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O Sindicato dos Auditores Fis-
cais da Receita do Estado 

do Paraná (Sindafep), nos ter-
mos do Regimento das Eleições, 
convoca os filiados para as elei-
ções da Diretoria Executiva Es-
tadual, do Conselho Fiscal (CF) 
e do Conselho de Representan-
tes Sindicais (CRS) para o triênio 
2020/2022. 

As eleições serão realizadas 
no dia 17 de setembro de 2019 
das 8h30 às 17h30 com inter-
valo para almoço a critério da 
Subcomissão Eleitoral. Confor-
me previsto no nosso estatuto, 
somente poderão votar aqueles 

que se filiaram ao Sindafep até o 
dia 31 de dezembro de 2018. As 
apurações serão realizadas por 
meio das Subcomissões Eleito-
rais.

Os Auditores Fiscais ativos 
deverão votar na regional de 
sua lotação. Já os filiados apo-
sentados e pensionistas devem 
verificar o seu local de votação 
no site do Sindafep. No dia da 
eleição, é necessário apresentar 
um documento de identificação. 
Para maiores esclarecimentos, 
o contato deve ser feito pelo 
e-mail: priscila@sindafep.com.br 
ou pelo fone: (41) 3221-5302.

Assembleia aprova prestação de contas e 
delibera sobre nova sede do Sindafep

Neste ano tivemos uma novidade na assembleia anual de prestação 
de contas: transmissão ao vivo e votação simultânea de filiados em 

oito regionais do Estado. Além de aprovar as contas do exercício de 
2018, os votantes concederam ao CRS a autorização para a decisão fi-
nal em relação à aquisição de um novo imóvel para a sede própria do 
Sindicato. Na primeira semana de agosto, o Sindafep fez uma contrapro-
posta sobre o valor do imóvel e aguarda retorno do proprietário. Durante 
assembleia, diretores do Sindafep também falaram sobre o andamento 
das negociações de reajuste salarial com o governo do Estado.

Filiados em  
assembleia no 
dia 29 de junho, 
no Restaurante  
Dom Antônio,  
em Curitiba. 

AÇÕES JUDICIAIS

O Sindafep irá propor ao Estado um 
acordo para o pagamento dos bo-

lões de 2013 a 2019. Vamos mostrar 
que o valor financeiro a ser efetivamen-
te desembolsado com o pagamento é 
bem inferior ao previsto no orçamento, 
por conta da limitação do teto constitu-
cional de muitos autores. Além da van-
tagem do parcelamento em si, também 
destacaremos no processo outros ga-
nhos ao Estado, como evitar a amplia-
ção financeira da dívida com o tempo 
(juros, multas, correção) e a eliminação 
definitiva do passivo judicial.

Acordo: Sindafep  
propõe parcelamento 
dos bolões  
de 2013 a 2019

Atualização dos valores pagos nas 
ações de quotas 
 
🔼 Valores pagos (2011-2019):  
R$ 31.636.781,58

🔼 Valor a ser pago nos processos que 
estão aguardando o pagamento por 
conta do depósito judicial (antes da Lei 
17.435/2012): R$ 3.231.065,30

🔼 Valor a ser pago nos processos em 
que os precatórios foram expedidos e 
aguardam pagamento preferencial:  
R$ 18.790.565,21

Com a expedição dos precatórios,  
o processo passa a tramitar de indi-
vidualmente, acelerando pedidos de 
pagamento preferencial. É importan-
te que os autores respondam rapida-
mente quando contatados.

Aposentados e pensionistas há 
menos de 5 anos devem entrar 
em contato com o Sindafep

Se você é Auditor(a) Fiscal apo-
sentado, ou é pensionista de Audi-
tor(a) há menos de 5 anos, você pode 
ter benefícios a recuperar. Para saber 
se você se enquadra na situação, o 
Departamento Jurídico solicita que 
entre em contato o mais breve possí-
vel por meio dos telefones:  
(41) 3232-8862 - Dr. João Paulo Godri  
(41) 3221-5328 - Dra. Camila Kempinski



Deputados aprovaram 
duas regras de transição: 
pelo sistema de pontos ou 
pelo sistema de pedágio

ENTENDA AS REGRAS  
DE TRANSIÇÃO APROVADAS  
PELA CÂMARA FEDERAL
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REGRA DE TRANSIÇÃO 
POR SISTEMA DE PONTOS
 

Aposentadoria calculada com base na soma da idade 
mais o tempo de contribuição. O cálculo começaria com 86 
pontos para mulheres (30 anos de contribuição + 56 anos de 
idade) e 96 para homens (35 anos de contribuição + 61 de 
idade). Para se aposentar, em cada ano seria necessário um 
determinado número de pontos (ver gráfico abaixo).  Para se 
enquadrar nesta regra também é preciso ter: 

Entenda a partir de  
um exemplo prático 
Caso escolhesse a transição 
pelo sistema de pontos, João 
teria que trabalhar até 2024 
quando já teria atendido todos 
os requisitos e a soma da sua 
idade (63 anos) mais seu  
tempo de contribuição (38 
anos) resultariam nos 101 
pontos necessários para se 
aposentar em 2024. 
Para calcular o valor da  
aposentadoria, serial conside-
rados 60% da média de con-
tribuições, pelos 20 anos de 
serviço público exigidos, mais 
2% a cada ano adicional na 
ativa. Por isso, para conquistar 
o valor integral da aposenta-
doria, João teria que contribuir 
por 40 anos no total: 

Caso a proposta de Reforma da 
Previdência (PEC 6/2019) seja 

aprovada, os servidores públicos fe-
derais que já estão próximos da apo-
sentadoria teriam duas possibilida-
des de regra de transição: uma com 
um sistema de pontos e outra com 
um sistema de pedágio de 100% so-

REGRA DE TRANSIÇÃO 
COM PEDÁGIO
 

Sistema com 100% de pedágio para aposenta-
doria. Nesse caso, um servidor a dois anos de se 
aposentar teria que trabalhar por 4 anos, ao invés 
de apenas 2, para cumprir o pedágio de 100% do 
tempo de contribuição faltante que lhe dará direito 
à paridade e integralidade. Para se enquadrar nesta 
regra são necessários: 

AVANÇOS NA DISCUSSÃO  
DA REFORMA 

CONSEGUIMOS RETIRAR: 
# Servidores públicos estaduais e municipais;
# Sistema de capitalização;
# Mecanismo de aumento das idades mínimas   
   conforme a expectativa de vida;  
# Extinção de reposição da inflação. 
 
CONSEGUIMOS ADICIONAR:
# Nova regra de transição para os servidores
   públicos que garante integralidade e  
   paridade, mediante a um pedágio de 100%
   sobre o tempo faltante de contribuição.

CALCULADORA DA APOSENTADORIA

Para calcular os anos de trabalho para atingir o valor inte-
gral do benefício ou dirimir outras dúvidas dos cálculos da 
aposentadoria, o DIEESE – Departamento Intersindical de 
Estatística e Estudos Socioeconômicos disponibiliza uma 
ferramenta on-line, que está disponível também no site ofi-
cial do Sindafep: www.sindafep.org.br.

SOLUÇÃOREFORMA DA PREVIDÊNCIA

bre o tempo faltante para a aposen-
tadoria. 

Na proposta de regra de transição 
com pedágio, quem entrou no servi-
ço público antes de 2003 continuaria 
com direito à paridade e integralida-

de. Já na proposta de transição pelo 
sistema de pontos, o servidor estaria 
sujeito a um cálculo médio das suas 
contribuições e, para alcançar 100% 
do benefício, precisaria de pelo me-
nos 40 anos de contribuição.

O servidor que entrou depois de 
2003 não teria direito à paridade, 
mas utilizaria da mesma regra de cál-
culo para obter integralidade, no caso 
do sistema de pontos. Quem optar 
pela regra de transição com pedágio, 
automaticamente terá direito a 100% 
da média do benefício.

 

Pelo sistema de pontos, 
para alcançar 100% do 
benefício o servidor teria 
que contribuir por pelo 
menos 40 anos

Estados e municípios  
ainda podem ser
incluídos na Reforma 
no Senado

HOMENS 
35 Anos de contribuição;
20 Anos no serviço público;
5 Anos no cargo atual;
60 Anos de idade mínima. 

MULHERES
30 Anos de contribuição;
20 Anos no serviço público;
5 Anos no cargo atual;
57 Anos de idade mínima.

HOMENS 
35 Anos de contribuição;
20 Anos no serviço público;
5 Anos no cargo atual;
61 Anos de idade entre  
     2019 e 2021 ou  
     62 a partir de 2022.

MULHERES
30 Anos de contribuição;
20 Anos no serviço público;
5 Anos no cargo atual;
56 Anos de idade entre  
     2019 e 2021 ou  
     57 a partir de 2022.

2019    2020   2021   2022    2023   2024   2025   2026   2027   2028    2029    2030    2031   2032    2033

96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 105 105 105 105 105

2019    2020   2021   2022    2023   2024   2025   2026   2027   2028    2029    2030    2031   2032    2033

86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

REGRA DE TRANSIÇÃO POR PONTOS
IDADE + TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO = Nº PONTOS

Pontos necessários para aposentadoria

HOMENS MULHERES

• João, servidor público 
• 58 anos de idade
• 33 anos de contribuição  
   pelo serviço público 
• 10 últimos anos  
   no cargo atual

Se bem executadas, ações 
podem evitar medidas  
duras contra os  
servidores contidas na  
Reforma da Previdência

Sindafep apresenta propostas  
para recomposição do fundo  
da Paranaprevidência

O Sindafep, a Pública-PR, entida-
des que fazem parte do FASS 

(Fórum Associativo e Sindical dos 
Servidores) e conselheiros da Para-
naprevidência encaminharam uma 
série de propostas ao governador 
Carlos Massa Ratinho Júnior para 
buscar o equilíbrio das contas do 
Fundo Previdenciário dos servidores 
do Estado. As propostas buscam 
ainda evitar que uma reforma nos 
moldes da PEC 06/2019 seja imple-
mentada no Paraná.

Até agora, os servidores públicos 
federais são os únicos atingidos pela 
reforma em trâmite no Congresso 
Nacional, ou seja, as novas regras 
não valeriam para os servidores 
dos estados e municípios. Porém 
ainda há a possibilidade de inclusão 
destes através de uma PEC paralela 
no Senado.

✔ A correção da Lei nº 18469 – que 
atribuiu ao Fundo Previdenciário  
a responsabilidade do pagamento  
dos benefícios aos servidores que  
atingiram 73 anos de idade até 30  
de junho de 2015 –, retornando a 
massa migrada ao Fundo Financeiro;

✔ A compensação financeira por 
meio do Imposto de Renda retido na  
fonte sobre as folhas de pagamento 
dos três fundos do Paraná;

✔ A permanência, por mais 180  
meses, do pagamento equivalente  
aos valores de parcelamento que o 
Executivo tem com o Fundo  
Previdenciário;

✔ O levantamento de ativos  
imobiliários que poderiam ser  
transferidos para a capitalização do 
fundo, como os diversos imóveis do 
Estado que estão sem uso; 

 CONTRIBUIÇÃO    % DO BENEFÍCIO

     20 anos        60%

     38 anos                   96%

     40 anos        100%

ENTRE AS  
PROPOSTAS ESTÃO: 

Confira todas as propostas no site do Sindafep.

Pontos necessários para aposentadoria



FISCO
LITERATA
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PRÊMIO GESTOR PÚBLICO PARANÁ

As inscrições para o Prêmio Gestor 
Público Paraná 2019 se encerra-

ram no dia 31 de julho e a 7ª edição 
da premiação já está marcada pelos 
recordes de projetos e municípios par-
ticipantes. Foram 208 projetos cadas-
trados por 82 municípios do estado, o 
que consolida o PGP-PR como uma 
das premiações mais importantes 
desse segmento no Brasil. 

O PGP-PR nasceu como uma fer-
ramenta de divulgação e incentivo às 
boas práticas da gestão pública em 
nosso estado. Em comparação ao ano 
passado, o número de projetos inscri-
tos cresceu 71,9% e o de municípios 
participantes, 32,2%.  Quinze cidades 
participam da premiação pela primeira 
vez. 

“É uma busca dos próprios ges-
tores pelo reconhecimento das boas 

Prestígio e reconhecimento: 
Prêmio Gestor Público  
Paraná 2019 bate recorde  
de projetos inscritos 

Um dia depois do fim das inscrições, Comitê Técnico do PGP-PR discutiu  
avanços e aprimoramentos no processo de avaliação dos projetos nesta 7ª edição.

O Projeto Tertúlia é uma iniciativa 
desenvolvida pelo Sindafep com 

o objetivo de promover a confraterni-
zação e diversão entre os amigos apo-
sentados e ativos do fisco. Em sua 3ª 
edição, uma viagem à histórica cidade 
da Lapa, o projeto é um verdadeiro do 
sucesso! 

A viagem, realizada no último dia 
13 de agosto, proporcionou a mais de 
70 filiados um lindo de dia de lazer, 
com direito a almoço e tour pela cida-
de acompanhados de guias turísticos. 

A filiada Roseles Bittencourt, es-
critora de quatro livros e apaixonada 
por leitura, foi a responsável por dar o 
nome de "Tertúlia" ao projeto. Ela en-

 ertúlia
PROJETO

Mais de 20% das cidades 
do Paraná se inscreveram 
na 7ª edição da premiação

O projeto nasceu com o 
objetivo de reunir filiados 
do Sindafep em eventos 
mensais, promovendo a 
integração entre amigos 
do fisco paranaense

ideias e das boas práticas. A admi-
nistração pública tem sido chamada 
a elaborar e desenvolver novas so-
luções para problemas já antigos. E 
essas novas soluções passam por 
observar o que está acontecendo ao 
redor e replicar os bons exemplos”, 
analisa o coordenador-geral do Prê-
mio, Laerzio Chiesorin Junior. É pen-
sando nisso que o PGP-PR dispõe de 
um Banco de Projetos on-line em que 
todas as iniciativas já inscritas ficam 
armazenadas e servem de inspiração 
para gestores do Brasil inteiro.

Para selecionar os vencedores, os 
Auditores Fiscais vão percorrer todos 
os munícipios inscritos para verificar 
a documentação e a execução dos 
projetos. Depois disso, apresentarão 
esses dados ao Comitê Técnico. E por 
fim, a Comissão Julgadora, composta 
por membros de instituições parcei-
ras, elegerá os projetos campeões. 
No dia 12 de novembro, os escolhidos 
serão homenageados em sessão so-
lene na Assembleia Legislativa do PR.

O Encontro dos Fiscais 
Aposentados e Pensio-

nistas é sempre um momento 
de integração entre os amigos 
do Sindafep. O evento, que 
acontece este ano entre os 
dias 5 e 8 de setembro, conta 
com disputas esportivas, gru-
pos de recreação e a famosa 
costela de chão! 

Criado em 1991, era deno-
minado Encontro das Famílias 
Fazendárias e hoje já é uma 
tradição da nossa categoria, 
conhecido como EFA! Des-
de aquela época, o evento é 
um sucesso e centenas de 
aposentados e pensionistas 
desfrutam de dias de muita 
diversão e confraternização.

Todos os anos, a realização 
do EFA gera muita expectati-
va para toda a categoria, es-
pecialmente em participantes 
que vêm do interior do Estado 
para disputar jogos como 
bocha, sinuca, truco e beach 
tennis. Além disso, o Encontro 
é uma oportunidade de toda 
a categoria se reunir com a 
diretoria do nosso Sindica-
to para um bate-papo com 
esclarecimentos sobre ações 
judiciais e demais atividades 
do Sindafep.

Sindafep celebra 
29º Encontro  
dos Fiscais  
Aposentados

ENCONTRO DOS FISCAIS 
 APOSENTADOS E PENSIONISTAS  

DO SINDAFEP

EFA
29°

2019

EVENTO

Obituário  

Fisco Saudades

Nome     Nascimento   Falecimento 

Arlindo Braznik   10/01/1946  29/06/2019
Lélio Guimarães S. Maior Jr    12/04/1946  17/07/2019

A dor da partida não há de se comparar com a felicidade do convívio 
com aqueles que se foram. Somos gratos pelo tempo em que tivemos 
tantos nomes ilustres compartilhando conosco os desafios dessa vida. 
Desejamos conforto aos corações de suas famílias e descanso para 
aqueles que partiram com a certeza de missão cumprida.

3ª edição do projeto consagra  
Tertúlia como evento de  
integração da categoria

controu essa palavra enquanto lia uma 
crônica sobre poetas que criaram um 
grupo de encontros intitulado Tertúlia. 

Curiosa, Roseles resolveu procurar 
o significado do termo e descobriu que 
significava exatamente isso: reunião 
de amigos. “Eu acho o nome tão sig-
nificativo e é tão interessante usá-lo 
também no projeto, porque ele tam-
bém diz muito sobre o nosso Sindica-
to, somos um grupo de amigos”, conta 
Roseles. 

O sucesso do projeto é tanto que o 
Sindafep resolveu estendê-lo para as 
demais regionais do Sindafep, no inte-
rior do Paraná. Os associados poderão 
ainda propor viagens e eventos de seu 
interesse para as próximas edições do 
projeto. Os passeios são acessíveis e 
incluem almoço, transporte, sempre 
com saída e retorno na sede do Sinda-
fep (ou regionais), e passeios turísticos 
nas cidades de destino.

Para mais informações sobre o 
Projeto Tertúlia, visite o site do nosso 
Sindicato: www.sindafep.org.br.

O Sindafep traz uma nova pro-
posta de valorização da tra-

jetória e carreira dos seus filiados 
dentro e fora do fisco. O projeto 
Fisco Literata será um espaço 
dedicado a promover as obras 
literárias dos Auditores Fiscais do 
estado do Paraná. 

No site oficial do Sindafep, 
estarão disponíveis as informa-
ções sobre as obras, como capa, 
sinopse e local para compra. Tam-
bém iremos conhecer um pouco 
da jornada dos nossos Auditores 
escritores, assim como o proces-
so de desenvolvimento do livro 
e a motivação para ingressar no 
universo literário.  

O Sindafep busca sempre ser 
um espaço de acolhimento e in-
centivo para os sonhos dos nossos 
filiados dentro e fora do fisco. Por 
isso, se você deseja participar do 
projeto Fisco Literata e ver o seu 
livro no site do Sindafep, entre em 
contato com a assessoria de co-
municação do Sindicato por meio 
do telefone (41) 98458-0491. 

Envie-nos seu livro! Será um 
prazer contar a sua história! 

Novo projeto do Sindafep 
tem objetivo de divulgar 
livros escritos por  
Auditores Fiscais do  
estado do Paraná

TALENTO FISCAL

Fisco Literata, 
um espaço  
dedicado para 
obras literárias 
de filiados



VALORIZAÇÃO DA CARREIRA 

PRÓXIMO EMBATE

08 | NOTIFISCO | AGO/SET 2019

Atuação do Sindafep garante concessão 
de promoções a Auditores Fiscais 
Articulações do Sindicato com Governo e CRE foram fundamentais no processo 

Governador Carlos Massa Ratinho Jr. assina ato com as promoções aos servidores do Estado.

Dia 05 de agosto o governador do 
Estado, Carlos Massa Ratinho Jr., 

autorizou o pagamento de promoções 
e progressões a vários servidores do 
Estado, dentre eles, Auditores Fiscais. 
O benefício que contempla 35 mem-
bros da carreira é uma medida impor-
tante para a valorização da nossa ca-
tegoria, em tempos de tanta incerteza 
e descrédito ao serviço público.  

“As promoções são frutos do tra-
balho conjunto entre a Secretaria da 
Fazenda, a Receita Estadual e o Sin-
dafep”, avalia o diretor-geral da SEFA, 
Fernades dos Santos, que ainda lem-
bra que o processo estava pronto 
desde o início do ano, mas foi assina-
do somente agora, por conta da op-
ção do governador de atender todas 
as categorias de forma simultânea.

Luiz F. de Moraes Jr., diretor da 
CRE, também comentou a impor-
tância do ato: “Traz o reconhecimen-
to merecido à carreira e estimula os 
contemplados a continuarem con-
tribuindo com o desenvolvimento 
das atividades do Fisco Paranaense, 
como a arrecadação e o combate à 
sonegação”. 

Importante para a redistribuição da 
carga tributária do País, a Reforma 

Tributária deve ocupar o centro dos 
debates no Congresso Nacional 
nos próximos meses. Já são qua-
tro propostas em vista: do Senado 

Sindafep contribui 
para elaboração de 
texto da Reforma 
Tributária

O presidente do Sindafep,  
Wanderci Polaquini, destacou a difi-
culdade em tratar da questão em um 
momento de embate com o Gover-
no: “a conquista das promoções aos 
Auditores Fiscais é especialmente 
importante neste momento em que 
encontramos grande resistência do 
Executivo em relação à negociação 
do reajuste, que nada mais é do que 
a reposição inflacionária dos últimos 
quatro anos”.

Reposição salarial
Para o Sindafep, a mesa de nego-

ciação com o governo não ficou a con-
tento. Em face à defasagem existente, 
o Estado deveria ter estudado a pos-
sibilidade de um acordo vinculado à  
arrecadação, como sugerido nas reu-
niões. Contudo, as entidades, de for-
ma geral, decidiram acatar a proposta 
de 5,08% de reajuste parcelados em 
3x, somado a promoções e progres-
sões negociadas com cada categoria.

Federal (PEC 110/19), da Câmara 
dos Deputados (PEC 05/19), dos 
Secretários de Fazenda Estaduais e 
da equipe econômica do governo.

Em dezembro de 2018, a pro-
posta do ex-deputado Luiz Carlos 
Hauly foi aprovada na Comissão 
Especial da Câmara dos Deputa-
dos (PEC 293/2004). Na época, o 
Sindafep incluiu no relatório o con-
teúdo da PEC 186/2007, que trata 
exclusivamente das administrações 
tributárias e das carreiras de Audi-

toria Fiscal Tributária. Com a renova-
ção da Casa, a proposta acabou em 
segundo plano. 

Agora, o Senado Federal abraçou 
esse mesmo texto, apresentado na 
PEC 110/19. O Sindafep seguirá 
envolvido nas discussões sobre a 
proposta, levando em conta todo o 
trabalho realizado para unificar as 
demandas da categoria e para aper-
feiçoar o sistema tributário brasileiro, 
construindo alterações que trariam 
grandes benefícios à população.


