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A Afresp gostaria de agradecer
a todos os Agentes Fiscais de Rendas
do Estado de São Paulo que, nesses
70 anos, ajudaram a construir a
história dessa Associação.
A todos os colaboradores da sede,
das Regionais e dos Centros de
Convivência que preservaram essas
memórias para que pudessem estar
reunidas nesta obra.
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Apresentação
Setenta anos de conquistas
e os desafios do presente e do futuro

A

o completar 70 anos, a Afresp, entidade de classe pioneira dentre todos os
fiscos estaduais brasileiros, reafirma sua posição e sua proatividade como uma
das mais dinâmicas e inovadoras representações laborais do País. Sua história,
constituída por relevantes conquistas de prerrogativas e melhoria da qualidade da
vida da categoria que representa, é permeada por ética, ousadia, transparência, solidariedade
e engajamento social. Tradição e modernidade mesclam-se em seu percurso, do qual temos
numerosas razões para nos orgulhar.
Pela coragem dos 181 agentes fiscais de rendas que assinaram sua ata de fundação, na
pequena sala do Largo da Misericórdia, em 8 de fevereiro de 1948, e pela determinação
dos associados que ajudaram a criá-la e mantê-la, a Associação tem sido sempre vitoriosa.
Pessoas são sua essência e, ao mesmo tempo, razão de ser. Em nossa entidade, não existe
“eu”, apenas “nós”. Daí decorre seu êxito.
Essa nossa Casa também se consolidou por meio dos serviços oferecidos. A Amafresp,
por exemplo, realiza a Campanha Saúde há 20 anos, disponibilizando exames e vacinas
aos filiados. O InvestAfresp tem em carteira mais de 15 mil apólices de seguros, emitidas
em diferentes ramos. Além da sede na Capital, os 14 centros de convivência e os 19
escritórios regionais são responsáveis pelo atendimento e pela representação em todo o
território paulista. São essas algumas das mais claras evidências da grandeza construída
com o capital humano e intelectual dos agentes fiscais de rendas.
Temos muito a comemorar!
Entretanto, devemos refletir sobre o amanhã. Para a Afresp continuar sólida e fazer
frente aos novos desafios, a categoria precisa ser valorizada e remunerada com justiça.
É premente que nossa associação permaneça atenta e mobilizada, adotando estratégias de
defesa e fortalecimento da classe.
É um movimento sério, permanente e responsável, que se estende à esfera política e à
opinião pública, para assegurar os direitos da categoria e possibilitar que sejamos cada vez
mais reconhecidos. Dessa forma, é preciso tornar muito visível à população o quanto nosso
trabalho é decisivo para garantir os recursos necessários às políticas públicas prioritárias −
como saúde, educação, segurança, saneamento e habitação − e aos investimentos do
estado em infraestrutura e áreas cruciais para o desenvolvimento, a geração de empregos e
o crescimento econômico.
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A Afresp chega aos seus primeiros 70 anos com muito vigor para, de modo sustentável,
continuar crescendo e enfrentando lutas que legitimam o valor dos agentes fiscais de
rendas. Por meio de novas frentes de atuação, como o Movimento VIVA, estamos
consolidando nossa posição como protagonistas no significativo debate público da reforma
tributária. Defendemos, consoante aos anseios dos brasileiros, um sistema de impostos
mais justo, que estimule a economia, promova a cidadania e favoreça o equilíbrio
federativo, iniba a sonegação e a improbidade. Queremos o fisco mais próximo da
sociedade, razão de ser de seu trabalho.
Este livro, de caráter institucional e histórico, tem o propósito de resgatar a trajetória
da Associação, relatando os momentos de sua fundação, quando a categoria ainda
usufruía de pouquíssimas garantias, até os dias de hoje, nos quais a Afresp é reconhecida
como de Utilidade Pública Estadual e de Utilidade Pública Municipal da cidade de São
Paulo. A obra aponta, ainda, para o presente e o futuro, pois continuamos muito focados
na missão de orientar os contribuintes e garantir os recursos para que tenham retorno
adequado dos impostos.
Esse olhar mais abrangente evidencia o quanto é fundamental o papel desempenhado
pelos agentes fiscais de rendas na estrutura do setor público. Por isso, seguimos
trabalhando para o reconhecimento cada vez mais amplo do significado de nosso trabalho.
Do mesmo modo, é com absoluta legitimidade que podemos e devemos influenciar as
políticas tributárias e o saneamento financeiro das unidades federativas e da própria
União, essenciais para o crescimento sustentado da economia.
Queremos que o fruto de nosso esforço profissional contribua para que o Brasil seja
um país mais próspero, desenvolvido e justo. Almejamos uma nação mais feliz, com
melhor qualidade da vida de todos os seus filhos e no qual o exercício pleno da cidadania
seja um direito e não um privilégio. Para isso, defendemos um estado eficiente, ético,
transparente e capaz de prover serviços de excelência àqueles que o mantêm.
Assim como tem feito nossa entidade em seus 70 anos de muitas conquistas e
realizações em prol de seus associados.
Rodrigo Spada
Presidente da Afresp
(2015-2020)
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Uma breve história
dos tributos

1948

Fundação da Afresp, em 28 de fevereiro.
Criação do primeiro Estatuto Social.

1949

Primeira eleição para o
Conselho Deliberativo.

1950

Proposta a criação de um fundo
social para auxiliar os associados
necessitados, primeiro ato que
resultou na fundação da Amafresp.

1955

A Afresp passa a oferecer seguro
de vida em grupo.

1964

Benedito Franco da Silveira Filho,
o então presidente, cria o jornal
Servidor Unido, que se tornaria,
anos mais tarde, o Jornal da Afresp.

Uma breve história dos tributos

A

história dos tributos é quase tão
antiga quanto a de nossa civilização.
No período conhecido como Préhistória, a sociedade organizavase em tribos, as moradias eram cavernas e
os maiores inimigos eram o frio, a fome e os
grandes predadores. Em busca de meios para a
sobrevivência, esses grupos eram nômades, mas,
com o passar do tempo, conhecimentos foram
sendo acumulados, e isso possibilitou que os
indivíduos começassem a fabricar suas roupas
e outros utensílios para facilitar as atividades
diárias, como cozinhar, caçar e até se proteger
das diferentes situações climáticas.
Ao aprender a domesticar os animais, a plantar
e a construir moradias, os grupos humanos
também descobriram as vantagens de manter
para si um pedaço de terra e de fixar raízes em

determinado lugar. Assim, a propriedade passou
a ser um bem de muito valor e objeto constante
de cobiça e disputas, motivando o surgimento de
guerras pela conquista de terras. Nesse período,
era comum prestar homenagens aos deuses e aos
líderes, ações que recebiam o nome de “tributos”.
Foi essa possibilidade de conquistar e ocupar
terras que favoreceu o nascimento das grandes
civilizações, como a grega e a romana, por
exemplo. Esse período, chamado de Antiguidade
– que vai desde a invenção da escrita em,
aproximadamente, 5.000 a.C. até o ano que
marcou o fim do Império Romano, em 476
d.C. –, foi marcado por séculos de conflitos e
guerras entre os povos que buscavam ampliar seus
territórios e, por consequência, acumular poder.
Nesse momento histórico, os representantes das
sociedades passaram a exigir o pagamento de

Nas sociedades primitivas, as homenagens aos deuses e aos líderes eram chamadas de “tributos”
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Na Idade Média, o sistema feudal dividia a sociedade entre senhores e servos

tributos para que seus exércitos pudessem ser
sustentados. Foi, então, que o tributo deixou
de ser uma homenagem e passou a ser uma
obrigação, algo “imposto”.
Em meio a tantas disputas, a Grécia destacouse pelo modo como sua sociedade se organizava e
sua cultura se desenvolvia, resistindo fortemente
à tentativa de dominação por outros povos.
Mesmo quando o Império Romano conseguiu
conquistar o território grego, não foi possível
dissolver crenças e costumes arraigados naquela
sociedade. Assim, a questão tributária teve um
peso importante para a civilização romana, que
passou a alargar seu império respeitando a cultura
do povo dominado e utilizando a cobrança de
tributos como meio de fortalecer seus exércitos e
conquistar mais terras.
Roma sobressaiu não apenas pela forma
como coletava impostos de seus cidadãos, mas,
principalmente, pela maneira como os arrecadava
dos povos submetidos ao seu domínio. Afinal, a
força militar daquele império estava amparada,
diretamente, na conquista e na manutenção

do direito de cobrar essas taxas. A prática
expansionista do poder romano organizavase a partir do saque de outras regiões, com a
escravização dos vencidos e a posse de seus bens,
um “tributo” aos vencedores.
Internamente, o pagamento do tributo era
a principal obrigação dos cidadãos romanos.
Durante a República, esse imposto foi cobrado
em ocasiões de guerra, cabendo ao Senado
votar a parte com a qual o cidadão, de acordo
com suas posses, deveria contribuir. O tributo
era considerado, portanto, um empréstimo, e
o cidadão seria ressarcido assim que o espólio
de guerra ou as contribuições dos vencidos
permitissem. Após a conquista da Macedônia,
em 168 a.C., o tributo foi definitivamente extinto
para os cidadãos romanos, provavelmente porque
as taxas que os povos da Macedônia deveriam
pagar para Roma permitiam liberar os romanos
desse dever.
A queda do Império Romano marcou o início da
Idade Média e trouxe para o mundo a experiência
do feudalismo. O grande império foi dividido em
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vários pedaços de terra chamados de feudos. Esse
sistema apresentou a marca especial da completa
descentralização político-administrativa, visto que
cada feudo existia de maneira autônoma. Além
disso, na ordem vigente, a sociedade era dividida
entre os servos e o senhor feudal.
Nos feudos, as terras eram de posse permanente
dos senhores feudais. Para que os servos pudessem
usufruir das instalações (como era o caso das
pontes, das estradas e dos moinhos) e contar
com a proteção senhorial, era necessário que
certos tributos fossem pagos. Entre as principais
obrigações estavam a corveia, que estipulava que
os servos trabalhassem três dias por semana
nas terras senhoriais; e a talha, que consistia
no pagamento de parte da produção agrícola
realizada nas terras dos servos. Além disso, na
intenção de legitimar a cobrança, era comum
relacionar o pagamento de tributos ao caráter
divino do poder político.
A partir do século XIV, com o declínio do sistema
feudal, lentamente começaram a se formar os
Estados Nacionais. Em nome da centralização
político-administrativa, os feudos foram renun-ciando à autonomia para que o comando
estivesse nas mãos de um rei absolutista. Este,
que seria o representante máximo do Estado,
também se tornaria encarregado da cobrança
tributária, para que o poder público tivesse
recursos para manter a máquina estatal e
para colocar a força desse Estado a serviço da
expansão do capital.
Na Inglaterra, nesse período de transição da
Idade Média, durante o reinado do Rei João
(1199-1216) – também conhecido como “João
Sem-Terra” –, a política de tributação do país foi
motivo de grandes revoltas populacionais. Isso
porque, para cobrir os grandes gastos da guerra
anglo-francesa, que durou cerca de 12 anos, João
passou a cobrar impostos altíssimos. Em 1215,
ao sair derrotado do conflito com a França, a
cidade de Londres foi tomada pelo povo que, com
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Rei João, da Inglaterra: durante seu reinado, a política de tributação gerou revoltas populacionais

o apoio do clero, pediu para que o rei assinasse
a Magna Carta.
O documento limitava o poder dos reis ingleses
e garantia que os impostos só fossem elevados ou
alterados por lei, mediante a aprovação de um
conselho formado pela nobreza, lançando assim
as bases para o parlamentarismo. O documento
influenciou a criação de bases constitucionais em
diversos lugares do mundo. No Brasil, a Magna
Carta serviu de inspiração para os princípios
do Direito Tributário vigentes na Constituição
Federal de 1988.
Ao final da Idade Média, cidades já haviam
florescido em toda a Europa e o contato com
outras culturas do Oriente trouxe para os europeus
novos hábitos de consumo. Produtos como as
especiarias, por exemplo, eram extremamente
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Portugal e Espanha financiaram as grandes expedições marítimas

valiosos e contribuíram para que uma nova
classe social surgisse: a dos comerciantes. Mas
o domínio dos árabes sob as rotas do Oriente e
a relação pouco amistosa entre eles e os povos
europeus tornavam ainda mais difícil a aquisição
dos cobiçados condimentos.
Nesse contexto, as cidades da Itália foram
muito beneficiadas pelo comércio das espe-ciarias. Principalmente Gênova e Veneza, em
razão de suas localizações geográficas privilegiadas. Os habilidosos comerciantes italianos
mantinham acordos mercantis com os árabes,
e esse sistema de quase exclusividade contribuiu
para que o progresso material fosse acentuado
para toda a região.

O monopólio árabe-italiano sobre o comércio
com o Oriente contribuía para que o preço
das especiarias permanecesse exorbitante. Para os
outros países da Europa, tornou-se imprescindível
descobrir uma nova rota comercial que permitisse
baratear o custo daqueles produtos tão desejados
e lucrativos. A necessidade de investir em estudos
e grandes embarcações que possibilitassem as
navegações fez que se tornasse mais comum o
pagamento de tributos em moeda, e não mais em
mercadorias como ocorria até então.
Foi o caso, por exemplo, de Portugal e da
Espanha, que financiaram as grandes expedições
marítimas com o intuito de dominar novas áreas
de comércio. A descoberta de metais preciosos e

Muito além de um sonho
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outras mercadorias mudou o cenário econômico
da Europa e possibilitou o financiamento
da Revolução Industrial, com a ascensão
da burguesia como uma classe social rica e
influente. Enquanto isso, as colônias, como o
Brasil e outros países da América Latina, eram
exploradas e tinham suas riquezas extraídas e
mandadas para a Europa sem gerar qualquer
benefício para os habitantes locais.
No entanto, o cenário não era desfavorável
apenas para quem vivia nas colônias. Na França, os burgueses, os camponeses e os artesãos
indignavam-se com as políticas tributárias do rei,
por acharem abusivo que somente comerciantes,
industriais e trabalhadores tivessem a obrigação
de pagar impostos elevados, enquanto a nobreza
e o clero, no auge de seus privilégios, estavam
isentos.
Nesse contexto e em meio a uma crise fiscal,
em 1789, eclodiu a Revolução Francesa. Sob o
lema “Liberdade, Igualdade e Fraternidade”, o
movimento teve como objetivo derrubar antigos
ideais da tradição e da hierarquia de monarcas,
aristocratas e da Igreja Católica e instaurar a
república na França. A derrota da monarquia
culminou não somente com a execução de Luís
XVI, guilhotinado em praça pública, mas também
com a aprovação da Declaração dos Direitos do
Homem e do Cidadão, um marco na História por
ser o primeiro documento que definiu os direitos
fundamentais e inalienáveis dos indivíduos.
Nessa mesma época, mais precisamente em
1783, os Estados Unidos tornaram-se inde-pendentes da Inglaterra. E uma das principais
causas que motivaram a guerra de independência
norte-americana foram os pesados impostos que
a coroa britânica cobrava de suas colônias.

XIX. O objetivo maior era se livrar das amarras
da exploração política e econômica portuguesa
e instaurar o regime republicano também no
País. Nesse contexto, a Inconfidência Mineira
destacou-se como uma das principais revoltas.
Desde meados do século XVIII, a exploração do
ouro em Minas Gerais entrava em declínio, mas
o governo português, endividado, não admitia
que a produção diminuísse. Desconfiando que
a quantidade de ouro que chegava às casas
de fundição estava caindo porque havia muita
sonegação, a Coroa Portuguesa intensificou o
controle fiscal sobre a colônia. Além disso, em
1785, Portugal proibiu a instalação de manufaturas
no Brasil e passou a taxar ainda mais severamente
os produtos vindos das terras de além-mar.
A medida foi instituída durante o reinado de Dona
Maria I; e, segundo ela, a proibição foi necessária
porque a instalação de fábricas e manufaturas
no Brasil afetaria a oferta de mão de obra da
agricultura e da extração de minérios, como ouro
e diamantes. A produção têxtil só seria permitida
para a fabricação do vestuário dos escravos e de
sacos para empacotamento. Quem desobedecesse
à norma estaria sujeito a pesadas multas.

História dos tributos no Brasil
Esses movimentos revolucionários reverberaram
no Brasil e inspiraram diversas e importantes
revoltas no final do século XVIII e início do século
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Joaquim José da Silva Xavier, o “Tiradentes”, líder
da Inconfidência Mineira
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Nesse período, ainda era comum a prática
da derrama, um dispositivo fiscal que tentava
assegurar que Portugal recebesse sua parte do
quinto – medida que determinava uma parcela
de 20% do ouro extraído aqui para ser enviada
para Portugal. De acordo com as normas da
derrama, a população de “homens bons” deveria
completar o que faltasse da cota anual, caso
esta não fosse atingida. Não demorou para
que a possibilidade de prejuízo provocasse o
descontentamento da classe mais abastada
de Minas Gerais, desencadeando o debate em
torno da revolução.
Entre os principais nomes que participaram do
movimento revolucionário estão o contratador
Domingos de Abreu Vieira; os padres José da Silva
e Oliveira Rolim, Manuel Rodrigues da Costa e
Carlos Correia de Toledo e Melo; o cônego Luís
Vieira da Silva; os poetas Cláudio Manuel da
Costa, Inácio José de Alvarenga Peixoto e Tomás
Antônio Gonzaga; o coronel Francisco Antônio
de Oliveira Lopes; o capitão José de Resende
Costa e seu filho José de Resende Costa Filho; o
sargento-mor Luís Vaz de Toledo Pisa; e o alferes
Joaquim José da Silva Xavier, conhecido também
como Tiradentes.
Juntos, eles pretendiam acabar com os
abusos da Coroa e estabelecer um governo
republicano. Os planos para a nova ordem
eram, em geral, debatidos na casa de Cláudio
Manuel da Costa e Tomás Antônio Gonzaga,
onde também foi desenhada a bandeira da nova
república – branca com um triângulo verde,
com a expressão em latim Libertas Quæ Sera
Tamen (liberdade ainda que tardia).
Na época, o governador de Minas Gerais e
visconde de Barbacena, Luís Antônio Furtado de
Castro, estava determinado a colocar a derrama
em prática. Por esse motivo, os idealizadores
do movimento estabeleceram que a revolução
deveria irromper no dia em que a imposição fosse
decretada. Os planos dos inconfidentes, porém,

foram frustrados, visto que Joaquim Silvério dos Reis,
traindo seus companheiros, delatou o movimento
em troca do perdão de suas dívidas com a Coroa.
Os participantes da conspiração foram detidos
e, muitos deles, enviados para o exílio em colônias
portuguesas na África. Tiradentes, um dos poucos
a assumir sua participação no movimento, foi
condenado à morte e, depois de enforcado
em praça pública, em 21 de abril de 1792, foi
esquartejado, tendo as partes de seu corpo
penduradas em postes por todo o centro do Rio
de Janeiro. A ideia era, de maneira firme, colocar
fim às revoltas contra os tributos. Apesar de ter
sido derrotado e de ter acentuado o tratamento
violento dado pelo reino português à colônia, o
movimento mineiro inspirou, anos mais tarde, a
independência do Brasil.
Em 1807, temendo as aspirações expansio-nistas de Napoleão Bonaparte, a Família Real
portuguesa aprontou as malas e se transferiu
para o Brasil. A colônia, então, tornou-se
a sede da metrópole portuguesa, e, a partir
de 28 de janeiro do ano seguinte, poucos dias
após D. João pisar em solo brasileiro, os portos
foram abertos às nações amigas. A medida foi
implantada por meio da Carta Régia, que também
estipulava que toda mercadoria importada estaria
sujeita ao pagamento de direitos alfandegários
correspondentes a 24% de seu valor.
A preocupação com a tributação alfandegária
era fundamental, uma vez que representava uma
das principais fontes da receita do reino português.
Além disso, recorrer à criação de tributos era a
forma mais rápida de dar conta dos enormes
gastos da nobreza lusitana. Surgiu também, nessa
mesma época, a primeira modalidade de imposto
predial da história brasileira, que era cobrado na
ordem de 10% sobre o valor locativo dos imóveis.
Em 1821, cedendo às pressões da Corte
Portuguesa e do parlamento lusitano, D. João
VI voltou para Portugal e deixou aqui seu filho
D. Pedro I como príncipe regente. O futuro

Muito além de um sonho
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A imperatriz Leopoldina durante a assinatura da Independência do Brasil

imperador do Brasil acabou pendendo para o lado
das elites agrárias e políticas, que o enxergavam
como potencial liderança, formal e simbólica, do
movimento separatista brasileiro.
A separação formal entre Brasil e Portugal,
em 7 de setembro de 1822, não implicou uma
complexa reformulação das leis tributárias
vigentes. Mesmo após a outorga da Constituição,
em 1824, os tributos eram regulamentados
por leis orçamentárias, cabendo à Câmara
dos Deputados a competência privativa para
a elaboração de leis com esse fim. A grande
novidade foi o fato de as elites coloniais terem
contato econômico e comercial diretamente com
as potências industriais da Europa.

18

As estruturas econômicas, sociais e políticas
do Brasil também pouco se modificaram. A
economia fundamentada na monocultura, no
latifúndio e que contava com o trabalho escravo
continuava dominante. Grande parte da renda da
receita pública continuava amparada pelas taxas
alfandegárias. Era necessário, porém, bancar os
gastos com os conflitos militares que ocorreram
no período – como a guerra da Cisplatina, por
exemplo –, e esse dinheiro veio de empréstimos
externos e do aumento da carga tributária.
Quando D. Pedro I, em 30 de abril de 1831,
abdicou do título de imperador do Brasil e voltou
para Lisboa para disputar o trono português, a
responsabilidade de governar o País recairia sobre
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as mãos de seu filho, que naquela época tinha
apenas cinco anos. Obviamente impossibilitado
de assumir a posição de líder nacional, o
governo passou a ser dirigido por uma regência
integrada por três representantes e denominada
“Provisória”. Seus membros eram senadores de
distintas áreas: um militar de prestígio, Francisco
de Lima e Silva; um liberal reconhecido, Nicolau
Pereira de Campos Vergueiro; e um notório
conservador, José Joaquim Carneiro de Campos.
A arte da composição política estava presente nas
escolhas, acalmando as principais correntes que
poderiam causar problemas.
Mas não foi assim que aconteceu. A abdicação
de D. Pedro I foi o prelúdio de uma série de revoltas
que ganharam as ruas de diversas províncias do
Brasil, e as questões tributárias tiveram grande
peso em muitas delas. Em especial, na Guerra dos
Farrapos. A questão fiscal era um dos principais
motivos para o descontentamento dos produtores

gaúchos de charque, couro e muares, visto que a
taxação exagerada do Império impedia que eles
competissem com igualdade com os produtores
uruguaios, paraguaios e argentinos. Muitos dos
produtos do Rio Grande do Sul também eram
sobrecarregados pela bitributação, uma vez que
também eram taxados nos locais de venda em
algumas províncias do Brasil.
O período regencial é apontado por muitos
historiadores como um marco na sistematização
dos impostos no Brasil. Isso porque esse
espaço de tempo, que vai da partida de D.
Pedro I até a proclamação de D. Pedro II, é
rico em ocorrências relacionadas diretamente à
tendência descentralizadora e discriminatória de
rendas tributárias estabelecidas por lei. Foi, por
exemplo, em 24 de outubro de 1832, que surgiu a
pioneira lei que orçava a receita e fixava despesas
financeiras para os próximos dois anos. Nesse
diploma, aparecem pela primeira vez as “Rendas

A aclamação de D. Pedro II: novas políticas tributárias para o Brasil
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Públicas” divididas em “Receita Geral” e “Receita
Provincial”.
Também durante o Período Regencial foi
criada a lei que extinguia o Tesouro Nacional,
o Conselho da Fazenda, as juntas provinciais e
organizava o Tribunal Nacional do Tesouro, além
das Tesourarias das Fazendas nas províncias. Foi
a partir da discriminação da receita do Império
que o governo partiria para a cobrança de uma
série de taxas que dessem conta da cobertura de
eventuais prejuízos.
Por fim, a manobra política que declarou a
maioridade de D. Pedro II, em 1840, ainda aos
15 anos, e o coroou como imperador do Brasil
vinculou-se, em particular, à tentativa de conter
as rebeliões regenciais. O governo do último
imperador do Brasil durou 49 anos e foi marcado
por profundas mudanças sociais, políticas e
econômicas.
A aristocracia rural dominava o centro-sul
do País e a base econômica continuava a ser as
exportações, baseada na exploração crescente da
mão de obra de negros escravizados. Até então,
não havia grandes possibilidades para que a
produção industrial nacional se desenvolvesse,
uma vez que uma série de acordos econômicos
com a Inglaterra garantiam à potência privilégio
na venda de suas mercadorias. Sendo assim, o
Brasil continuava a ser um grande consumidor
dependente dos ingleses.
As principais fontes de rendas continuavam
a ser as tarifas alfandegárias; quando estas
pareceram ser insuficientes para cobrir as
despesas do governo imperial, receberam um
reforço especial em 1844, com a criação da
Tarifa Alves Branco. O então Ministro da Fazenda,
Manuel Alves Branco, implementou a medida que
aumentava as taxas de importação para 30%,
quando não havia produto similar nacional, e para
a casa dos 60%, quando havia. A determinação
causou impacto sobre cerca de três mil itens e,
obviamente, provocou o desgosto dos ingleses
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Barão de Mauá, considerado o primeiro grande
empreendedor do Brasil

que estavam acostumados com os privilégios na
comercialização de seus produtos desde antes de
a independência brasileira ser declarada.
Não foram apenas os britânicos os impactados
com a nova medida fiscal. Os importadores
brasileiros e os consumidores da elite também
passaram a sentir as consequências nos bolsos.
Apesar da insatisfação de ingleses e comerciantes
brasileiros, a Tarifa Alves Branco permaneceu
ativa até 1860, quando as pressões dos grupos
insatisfeitos se tornaram maiores que o governo
imperial poderia suportar.
O objetivo básico da medida fiscal era melhorar
a balança comercial brasileira e fazer que o império
arrecadasse mais dinheiro do que era dispensado
com gastos. As consequências da Tarifa Alves
Branco, no entanto, foram além e acabaram por
incentivar a produção industrial brasileira, visto
que os custos de substituir as importações com
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Missa campal em celebração da assinatura da Lei Áurea, em 1888
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a instalação de pequenas fábricas se tornaram
mais atraentes.
Foi, inclusive, durante o período de vigência da
medida que surgiu a estrutura necessária para as
transformações do conhecido Barão de Mauá,1
que investiu em diversas inovações tecnológicas
e comerciais para o Brasil. Como, por exemplo,
a implantação da primeira fundição de ferro e
estaleiro no País, a construção da primeira ferrovia,
além da instalação da iluminação pública a gás
na cidade do Rio de Janeiro, em 1854. Mauá foi o
primeiro grande empreendedor do País, gerando
até mesmo ciúme e perseguição da Corte.
A economia brasileira acompanhou as
transformações. Novas indústrias surgiram e o
Brasil despontou como um importante produtor
e exportador de café, que fez a fortuna de muitos
“barões do café”, principalmente os de São Paulo.
As mansões da elegante Avenida Paulista, que
surgiram no final do século XIX, refletiam bem
esse sucesso.
A partir de 1850, com a promulgação da Lei
Eusébio de Queirós, que proibia definitivamente
o tráfico de escravos para o Brasil, uma parte
do capital começou a ser investido em outros
setores, como na indústria e nas áreas portuárias.
O novo grupo cafeeiro, valorizado pelas safras e
pelo aumento do preço das sacas do produto,
em busca de outras soluções para o impasse do
final iminente da escravidão, apostava na chegada
do trabalho assalariado. As pressões britânicas
para que o regime escravocrata chegasse ao fim
intensificavam-se, e grandes levas de imigrantes
europeus começaram a chegar ao Brasil nas três
últimas décadas do século XIX para trabalhar na
lavoura e, posteriormente, nas indústrias.
Durante o reinado de D. Pedro II, houve diversas
alterações tributárias, em particular, a extinção
de alguns impostos, a modificação de outros e a
1 Irineu Evangelista de Sousa era comerciante, armador,
industrial e banqueiro.
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elevação de algumas taxas. A cobrança de muitos
tributos foi acentuada em razão ou das crises
sucessivas do mercado cafeeiro ou de calamidades
públicas, como os surtos de febre amarela e de
cólera, em 1863. O grande acontecimento que
contribuiu para elevar a tributação no País foi,
sem sombra de dúvidas, a Guerra do Paraguai,
que durou cinco anos e contou com a intensa
participação do Brasil no conflito.
Um episódio que poderia ter passado
despercebido, mas, por seu significado quanto
ao mal-uso do dinheiro público, foi o que ficou
conhecido como o Baile da Ilha Fiscal, em 9 de
novembro de 1889. A última pomposa festa da
Monarquia do Brasil, um aval para a Proclamação
da República (uma semana depois), custou aos
cofres públicos 10% do orçamento anual do Rio
de Janeiro. Entre finas e caras iguarias, estavam
faisões e sorvetes para 500 convidados.
Do ponto de vista político, pode-se dizer que
o Segundo Reinado, ou a Monarquia de uma
maneira geral, saiu profundamente abalada,
tanto com a Guerra do Paraguai quanto com
o fim do regime escravocrata, em 1888. Outros
elementos também tiveram um peso crucial na
transição para a República, como a falta de uma
política de governo que protegesse a emergente
indústria nacional, a importância dos novos
fazendeiros de café e o papel do Exército, que
estava especialmente organizado após o fim da
Guerra do Paraguai.
Nos momentos finais do Segundo Império e
pouco antes do surgimento do regime republicano,
quem melhor se posicionava no cenário político
brasileiro era a chamada “elite cafeeira”. Por
isso, no acordo estabelecido no início do período
conhecido como “República Velha”, esse grupo
destacou-se e, até mesmo, indicou nomes que
vieram a ocupar os cargos máximos do Poder
Executivo nacional. Sendo assim, a política
tributária do Brasil nesse momento histórico
pendeu por favorecê-lo, seja acenando com
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Assembleia Constituinte de 1891

incentivos fiscais, seja com a garantia de compra,
por parte do governo, das sacas excedentes de café.
Já o Exército estava norteado por orientações
positivistas, que defendiam a existência de um
estado republicano como forma de alcançar
o progresso. Além disso, na década de 1880,
setores do Exército brasileiro já possuíam um
projeto político que almejava uma alteração
mais profunda da situação nacional. Os militares
positivistas não só defendiam a República, como
também viam no federalismo uma solução para
os problemas gerados pela Monarquia.
Ainda que o Exército brasileiro representasse
apenas mais uma das muitas vozes insatisfeitas

com o regime monárquico, coube a essa instituição
a condução direta do movimento republicano –
pelo menos no que diz respeito ao desfecho de
15 de novembro de 1889. Colocando-se à frente
de um movimento de diversas faces, o Exército
transformou o que seria uma parada militar na
deixa para a proclamação formal da República
que, uma vez iniciada, tem nos militares os
primeiros presidentes do País.
Quando a primeira Constituição da República
do Brasil foi promulgada, em 1891, o federalismo
foi consagrado e foi estabelecida uma ampla
autonomia para os estados, a independência
dos três poderes, sem deixar de lado o espectro
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cultural da Monarquia, que reservava extensos
poderes ao presidente da República.
Do ponto de vista tributário, a Constituição
de 1891 firmou a competência fiscal da União e
dos estados por meio de um sistema de distinção
rígida de rendas tributárias. Muitos impostos que
eram cobrados no regime imperial continuaram
vigentes, mas foram reorganizados de acordo
com a estrutura republicana. Essa Constituição
apresentou a separação entre as finanças da
Igreja e do Estado, o que era uma novidade para
o momento, e representou uma economia em
relação às despesas orçadas.

O panorama político do período republicano
harmonizou-se a partir de 1894, com a chegada
de Prudente de Moraes ao poder, iniciando assim
a fase civil de poder federal. Até 1930, quando
surgiu uma nova abertura na estrutura do governo,
houve uma consonância entre as oligarquias
estaduais e o Governo Federal, permitindo a
paulistas e a mineiros se revezarem no poder,
prática que ganhou o nome de “República do
Café com Leite”, numa alusão aos dois produtos
agrícolas mais importantes de São Paulo e de
Minas Gerais.

Embarque do café no Porto de Santos,
no início do século XX
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Sendo assim, os cenários econômico e, conse-quentemente, tributário visaram beneficiar as
regiões mais ricas do Brasil, que estavam ligadas
à produção cafeeira e leiteira. As oligarquias de
São Paulo, de Minas Gerais e do Rio de Janeiro,
por meio da Política dos Governadores e do
coronelismo, utilizavam o poder público
para alcançar certos benefícios em suas
atividades econômicas. Com uma forte
autonomia local, o sistema tributário era
moldado de acordo com os interesses
de cada estado da Federação, que
determinavam quais e como seriam
os impostos cobrados. Como a receita
pública era composta, essencialmente,
dos impostos cobrados da população,
os eventuais e reais prejuízos do mercado
cafeeiro acabavam sendo cobertos pelos
contribuintes brasileiros.
Algumas tentativas eram colocadas em
práticas para diminuir a dependência tributária
do estado de São Paulo do mercado cafeeiro.
Essas tentativas eram sinalizadas pela queda do
preço do café no mercado externo e, em caso de
alta, eram abandonadas por completo. Como
foi o caso da proposta de criação do imposto
territorial, elaborada sob o impacto da queda do
preço do produto em 1896.
Em momentos mais preocupantes, como
durante a Primeira Guerra Mundial, na qual as
dificuldades de estabelecer contatos comerciais
em escala internacional reverberaram na
economia do Brasil, os Governos Federal e
Estadual voltavam seus esforços para conseguir
outras formas de arrecadação tributária. Com
o intuito de financiar a saúde, a educação e o
desenvolvimento urbano, e após amplos debates,
em 31 de dezembro de 1922, o imposto de renda
foi instituído no Brasil, com taxas que variavam
entre 8% e 20%, com as maiores sendo pagas
pelos de remuneração mais alta. Mesmo com
novos impostos incidindo sobre a saída de outros

Governo de Getúlio Vargas trouxe grandes
mudanças na política econômica

produtos, não foi possível evitar a evolução de um
quadro de crise.
Com uma economia extremamente dependente
das exportações de um único produto, a crise de
1929 atingiu em cheio o Brasil. Entretanto, muito
mais que balançar as estruturas econômicas do
País, o colapso provocou a mudança no centro
de poder, acabando com um pacto político
interno que já durava mais de 30 anos. A quebra
nos mercados acionários internacionais fez
que o preço do café despencasse no mercado.
As exportações do produto, que chegaram a
US$ 445 milhões, em 1929, caíram para US$ 180
milhões, em 1930. A cotação da saca no mercado
internacional caiu quase 90% em um ano.
Na tentativa de estancar a desvalorização do
preço do produto, o Governo Federal comprou
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Fundação da Afresp, em 28 de fevereiro de 1948, no Largo da Misericórdia, em São Paulo

grande parte dos estoques dos produtores e
queimou cerca de 80 milhões de sacas de café.
Essa crise foi a ruína da oligarquia cafeeira, que
já estava sofrendo pressões de grupos urbanos e
de grupos dissidentes de outros estados, afinal
também almejavam participação no controle
político da nação. Como resultado, lançou-se o
nome de Getúlio Vargas à presidência e, após a
Revolução de 1932, o gaúcho assumiu o poder,
tornando-se o novo presidente do Brasil.
A chegada de Vargas não representou a
estabilidade econômica imediata, mas o início
de um período de articulações que terminariam
por garantir sua permanência no poder até 1945.
Oscilando entre aspirações do liberalismo, certas
tendências democratizantes e corporativistas, e
novas formas nacionalistas, nasceu, em julho de
1934, a nova Constituição do Brasil. De acordo
com ideias contemporâneas, o Estado Novo de
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Vargas procurou criar uma interlocução entre
os setores sociais que tiveram seu crescimento
ofuscado pelos interesses oligárquicos da
República Velha. Os assuntos trabalhistas
também tiveram especial destaque nesse período
e foram coroados pela criação da Consolidação
das Leis do Trabalho, a CLT.
A grande ação do regime de Vargas voltouse para eliminar qualquer regionalismo, fosse
esse político ou econômico, buscando criar
condições para o desenvolvimento baseado na
industrialização, orientação que foi acompanhada
pela política tributária, direcionada para essa
nova diretriz de investimentos na infraestrutura
industrial. Com o intuito de permitir o avanço
econômico de setores específicos da atividade, a
política tributária buscou facilitar a importação
de máquinas e dificultou a importação de
mercadorias que poderiam ser produzidas no

Afresp 70 anos

Brasil. Comparada aos períodos precedentes, a
economia passava por um processo de sofisticação
e modernização. Assim sendo, era necessário que
a política tributária se adaptasse.
O esgotamento do espaço de Vargas na política
nesse primeiro momento – uma vez que ele voltaria
ao poder pelas eleições de 1950 – coincidiu com
o final da Segunda Guerra Mundial (1939-1945),
fase em que outros líderes internacionais também
se retiraram pela força das armas ou pelo fracasso
eleitoral. Acuado pelas manifestações populares,
isolado pelo Exército, Getúlio Vargas foi retirado
do poder por um golpe militar e deixou a
presidência em 29 de outubro de 1945.
As eleições que se seguiram, naquele ano,
acabaram por levar o general Eurico Gaspar
Dutra à presidência da República. A quarta
Constituição do Brasil foi promulgada em 18
de setembro de 1946 e estava alinhada com
o momento político que o País e o mundo

viviam. O documento estabelecia a liberdade
de organização partidária, a livre associação de
classe, a liberdade de manifestação de massa,
o direito à greve, a liberdade de garantias
individuais para expressão de pensamento,
a inviolabilidade da correspondência e da
moradia, a liberdade de imprensa e a educação
para todos, sendo a básica obrigatória.
Foi nesse contexto que, ao anoitecer de 28 de
fevereiro de 1948, em histórica reunião realizada
no prédio número 23 do Largo da Misericórdia,
sob a liderança de Norberto Mayer Filho, 181
fiscais de rendas do estado de São Paulo, ainda no
início de suas trajetórias, fundaram a Associação
dos Agentes Fiscais de Rendas do Estado de
São Paulo, a Afresp. A pequena sala de número
404, no 4° andar, não comportava tanta gente,
obrigando-os a se revezarem para a assinatura
da ata de fundação da entidade que, daí para a
frente, representaria a classe.
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2
Solidariedade, união
e coragem: alicerces
de um sonho

2

1966

Inaugurada a primeira sede própria
da Associação, na Avenida Brigadeiro
Luís Antônio, São Paulo, Capital.

1967

Criado o departamento de Previdência
Social, que unifica o Seguro de Vida
e a Segurança-Automóveis.
Oficialização do Segurança-Saúde.

1970

Inaugurada a primeira sede regional da
Afresp, em Santos.

1972

Inaugurada a sede regional
de Ribeirão Preto.

1974

Realizado o 1º Campeonato Estadual
de Futebol da Afresp.

Solidariedade, união e coragem:
alicerces de um sonho

O

s anos que sucederam a posse
de Eurico Gaspar Dutra na pre-sidência da República foram
marcados por grandes mudanças
e pela presença acentuada de capital estrangeiro
no Brasil. O que não era uma grande novidade,
uma vez que, historicamente, a economia
nacional dependia de recursos financeiros
externos, em especial de países que estivessem
em melhores situações econômicas. Em meio
a uma atmosfera de discussões acaloradas,
fundamentadas em um sentimento que beirava
a xenofobia, os empréstimos eram negociados
e importavam-se equipamentos e tecnologias,
principalmente dos Estados Unidos.
Caracterizado pela tentativa de desregu-lamentação da economia, o Brasil vivenciou
um período em que os produtos estrangeiros
eram negociados no mercado interno. Dessa
forma, o Estado abria mão de seu papel de
intervir na economia. O resultado foi a ausência
de políticas protecionistas para os setores
industriais ou agrários do País. A evolução desse
cenário fez que o saldo positivo da balança
comercial brasileira – acumulado durante a
Segunda Guerra Mundial – fosse consumido,
ao mesmo tempo que era possível notar o
desconforto dos grupos que se destacaram
pela socialização das perdas – entre eles, com
destaque, aqueles ligados à agricultura. Além
disso, essa política econômica resultou em
uma crise para as indústrias nacionais que
fabricavam produtos similares aos importados.
No entanto, a entrada do capital estrangeiro
no Brasil ajudou a conferir um perfil
cosmopolita à economia nacional. Diversos
utensílios e produtos nitidamente europeus
e norte-americanos inundaram o mercado
brasileiro a partir da instalação de muitas
dessas fábricas em solo nacional. Quase como
um desdobramento do “American way of life”,
um mercado consumidor se desenvolveu,
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encorajado pelas agências de marketing que
se multiplicaram a partir de então. Este, como
outros aspectos que surgiram no mesmo período,
conferiram à Nação um perfil um pouco mais
moderno, característica que teve reflexos na
cultura brasileira.
Do ponto de vista industrial, o Brasil vivenciava
o momento da construção de indústrias do
aço, mecânicas, automobilísticas, elétricas e de
comunicação. Esse processo de industrialização
reverberou na ampliação dos investimentos em
infraestrutura do País. Assim, foram construídas
novas estradas, aumentou-se a produção de
energia elétrica e os portos receberam melhorias.
A opção pela industrialização no Brasil valeu-se
do excesso de oferta de mão de obra, inclusive
como meio de torná-la mais barata.
No âmbito tributário, a Constituição de 1946
trouxe poucas mudanças no conjunto de impostos
que eram cobrados no Brasil. No entanto,
modificou de maneira profunda a discriminação
de rendas entre as esferas do governo e sinalizou
a intenção de aumentar o montante de recursos
dos municípios. Dois novos impostos foram
adicionados à área de competência das cidades:
o imposto do selo municipal e o imposto de
indústrias e profissões.
Em cada Secretaria da Fazenda, o movimento
era intenso e as máquinas de datilografar haviam
se tornado itens indispensáveis. Os fiscais de
rendas trabalhavam muito bem vestidos, sendo
o uso do chapéu um item essencial para dar um
toque de elegância e conferir status ao visual. O
trabalho de fiscalização era realizado, em sua
maior parte, com visitas às empresas e análise dos
documentos no próprio local da documentação.
Em junho de 1947, o governo passou a
emitir novas quantidades de papel-moeda, que
desvalorizaram o cruzeiro em relação ao dólar.
A inflação começou a subir energicamente, uma
vez que mais cédulas estavam sendo impressas
e o crédito era facilitado. Como consequência,
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os preços aumentaram e o poder aquisitivo da
população brasileira caiu.
Além de adotar uma política econômica
impopular e de favorecimento às empresas
norte-americanas, o general Dutra apoiou com
entusiasmo os Estados Unidos durante o período
da Guerra Fria, época em que esse país passou
a intervir militarmente nos países da América
Latina com a intenção de barrar o crescimento
do comunismo. Por isso, além de romper as
ligações diplomáticas com a União Soviética, o
Brasil tornou-se um importante participante da
Organização dos Estados Americanos (OEA),
organismo criado com o objetivo de garantir a
paz e a segurança e promover a democracia no
continente americano.
A crise e o descontentamento com os baixos
salários contribuíram para o fortalecimento do
Partido Comunista Brasileiro (PCB) junto às
classes trabalhadoras. Em contrapartida, Dutra
procurou apoio político em outros partidos
para enfrentar o crescimento do PCB e dos
movimentos populares. Em 1947, pressionado
pelos Estados Unidos, o então presidente do
Brasil declarou a ilegalidade do PCB e cassou o

mandato de seus representantes no Congresso.
Além disso, decretou a intervenção governamental
em mais de 200 sindicatos trabalhistas e fechou
a Confederação Geral dos Trabalhadores (CGT).

Da união e resistência,
nasce a Afresp
O mesmo período também foi marcado por
dificuldades para a categoria dos fiscais de
rendas, principalmente no que dizia respeito
à remuneração da classe. De acordo com Luiz
Mendes Júnior, que participou ativamente da
fundação da Afresp, a remuneração recebida
pelos fiscais de rendas à época era em torno de
320 mil réis por mês, combinada a um adicional
de 50 mil réis para as despesas com o bonde,1 o
transporte público mais usado então.
Por isso, apesar da conjuntura política
que tendia para um viés opressor, os 181
representantes da classe que se uniram no dia
28 de fevereiro de 1948, motivados pelo espírito
1 Informação extraída do depoimento dado por
Luiz Mendes Júnior, em 2004, para a produção do
documentário “O passo da união”.

Eleições para a primeira Diretoria Executiva e Presidência do Conselho da Afresp
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Posse da primeira Diretoria Executiva e Presidência do Conselho da Afresp, em 3 de abril de 1948

de solidariedade, transpassaram os embaraços
impostos e se organizaram para lutar por
melhorias para a carreira. Era mais um evento
marcante que tomava lugar no número 23 do
Largo da Misericórdia, mais precisamente no 4º
andar do Edifício Ouro para o Bem de São Paulo,
cuja construção foi bancada pelo excedente do
dinheiro arrecadado da doação de joias, até
mesmo alianças de casamentos, de paulistas que,
com ufanismo regional, financiaram a Revolução
Constitucionalista de 1932.
O fatídico encontro foi presidido por Norberto
Mayer Filho e secretariado por Odilon Ferreira de
Almeida. Na ata de fundação da Associação, os
participantes empenharam-se em ressaltar que
a organização não tinha motivações políticas,
nem intuitos “agressivos” ou projetos ocultos.
Entre os objetivos pontuados no documento,
estavam a difusão da jurisprudência fiscal, o
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intercâmbio cultural e social, a prática do espírito
de companheirismo e os estudos relativos aos
temas fiscais.
Na ocasião, o saudoso associado Agnelo
Hellou atuou como orador e fez questão de frisar:
“Podemos dizer que nossa contribuição como
brasileiros e, especialmente, como funcionários
públicos, poderá ser aproveitada, pois o fiscal é,
por excelência, o cidadão que está em permanente
contato com o consumidor, o produtor e o
negociante, sendo, portanto, capaz de apontar
erros, corrigir falhas ou sugerir ideias para o
aperfeiçoamento da Legislação Fiscal”.
Agnelo, que era dono de grande eloquência,
enfatizou a importância de trabalhar para que
a sociedade e, principalmente, os contribuintes
faltosos compreendessem a importância da função
do fiscal de rendas e de se pagar os tributos devidos
ao Estado. Em seu discurso, ainda completou:
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“Afirmo que a hora presente é daquelas em que,
O ex-presidente ainda lamentou não ter feito
mais que nunca, se faz necessária a união entre
mais em benefício da Associação e colocou-se
todos, para tornar possível o reerguimento das
à disposição de todos para auxiliar possíveis
finanças nacionais, abaladas por consequências
esclarecimentos de seus atos numa verdadeira
várias”. Ficava claro, portanto, que a criação
prestação de contas.
da entidade não se restringia apenas à legítima
Em 1949, foi realizada a primeira eleição para o
defesa de interesses da categoria profissional.
Conselho da Associação. Na época, os conselheiros
As motivações da sociedade eram também um
eram eleitos e eles próprios escolhiam os membros
dos focos principais.
que participariam da Diretoria. Foi, então, que
O primeiro Estatuto Social foi escrito à mão,
Arthur Ramos foi eleito o segundo presidente da
aprovado e assinado por 245 fiscais, no dia 3
Afresp, tendo como vice Heinz Franco do Amaral.
de abril de 1948, cristalizando
Além deles, a Diretoria contou com
juridicamente a existência legal
a participação de José Fernando de
da entidade. A elaboração do
Souza Campos, como secretáriodocumento ficou a cargo de
geral; Oswaldo Lauzoni, como
Norberto Mayer Filho, Odilon
primeiro secretário; Cenes L. de
Ferreira de Almeida e João
Oliveira, como segundo secreAlmeida Silva. Nessa mesma data,
-tário; Antonio Sciamarelli, como
por meio de Assembleia Geral,
tesoureiro; José Quarantei Filho,
foram designados os conselheiros
como vice-tesoureiro; Paulo
da Associação, e Heitor Mayer
Gama Corrêa, como bibliotefoi eleito o primeiro presidente a
-cário; Januário Magliano, como
representar a entidade.
vice-bibliotecário; Israel Pereira
No dia 5 de maio, aconteceu
da Rocha, como orador oficial;
a primeira reunião da Diretoria e,
Gaudio Viotte, como vice-orador;
reforçando as bases de união em
e José Labre de França, Raulino
que a Afresp foi fundada, um dos
Meirelles F. Silveira, Roberto G.
assuntos de maior importância Primeira sede da Afresp
Dutra Rodrigues, Arrigo Domingos
discutidos no encontro foi a
Falcone e José Rocha Pinto no
necessidade de se manter um Boletim Mensal para
departamento Jurídico. Pela primeira vez também
instruir, esclarecer dúvidas, publicar sugestões e
foram escolhidos representantes para diversas
incentivar o companheirismo entre os associados de
cidades do interior.
todo o estado. Em agosto daquele mesmo ano, a sede
A década dourada
foi estabelecida na Rua Tabatinguera, n° 245, região
A década de 1950, também conhecida como
central de São Paulo, a pouco mais de 600 metros do
os Anos Dourados, chegou trazendo grandes
Marco Zero, o coração geográfico da cidade.
revoluções tecnológicas e científicas para o Brasil
Menos de um ano após a fundação da Afresp,
e para o mundo. Era a época em que as viagens
Heitor Mayer renunciou ao cargo de presidente, e
espaciais habitavam o imaginário popular, os
Euzébio Ferreira do Amaral Junior foi o escolhido
eletrodomésticos – como a máquina de lavar
para assumir a posição em seu lugar. Na ocasião,
roupas e o aspirador de pó – pipocavam nas
Mayer enfatizou que sua decisão era irrevogável,
prateleiras prometendo facilitar o dia a dia, e o
para que tudo terminasse de maneira harmônica.
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cenário político mundial era pautado por tensões
entre países capitalistas e socialistas. Nos rádios, o
rock n’roll de Chuck Berry e Elvis Presley efervescia;
e, no cinema, a moda rebelde de James Dean era
difundida. Nesse período, foi inaugurado também
o primeiro canal de televisão da América Latina,
a TV Tupi, emissora pertencente aos Diários
Associados – o forte grupo de comunicação de
Assis Chateaubriand, o “Chatô”.
Em São Paulo, o intenso movimento de urba-nização e a ascensão à categoria de metrópole
regional causaram transformações sociais rápidas e
intensas na cidade. O boom populacional vivenciado
por paulistanos contribuiu para que a cidade, ora
pautada por um ritmo de transformação lento e
quase estático, sofresse intensas mudanças em
seus cenários. Logo, os novos habitantes da metró-pole não demoraram a deixar suas marcas nos
bairros em que se ajeitavam, tal qual os italianos no
Bixiga, os japoneses na Liberdade e os portugueses
na Vila Maria.
Com o crescimento acelerado e a industrialização,
São Paulo estava se transformando em uma cidade
moderna. Por outro lado, as desigualdades sociais
apareceram, constituindo-se um elemento comum
entre os nacionais, os imigrantes estrangeiros, os
migrantes rurais e os nordestinos. Além disso, o
processo de urbanização de São Paulo incluía
transformações no espaço físico da cidade, como
demolições de antigos prédios, reforma de obras
públicas e espaços que passaram a ser definidos
como novas áreas comerciais e financeiras.
A criação da identidade paulista foi sendo
moldada pelo prisma do progresso, do trabalho
e dos símbolos da metrópole industrial.
A “terra da garoa” começava a se mostrar
“a cidade que não pode parar”. Era hora de
ostentar seu poder por meio de monumentos
e marcos que reforçassem ou construíssem
memórias oficiais e representassem a força
do polo econômico que São Paulo tinha se
tornado. Edificações alusivas, como o Obelisco
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do Ibirapuera e os jardins do Ipiranga, interferiam
na paisagem da cidade e registravam de forma
incisiva algumas marcas referenciais eternas.
A vocação industrial, o caráter metropolitano,
o ritmo frenético de atividades, combinados
com uma população proativa e empreendedora,
tornaram-se elementos fundamentais do conceito
da identidade paulistana. Esse frenesi se refletia,
inclusive, no crescimento do setor imobiliário.
Novas edificações surgiam na “cidade de um
edifício por hora”, e a aplicação dos lucros e dos
capitais excedentes de diferentes atividades era
para os investimentos imobiliários.
Na região central do município, as obras
buscavam criar um ambiente harmônico com a
modernidade, grandes arranha-céus e arquitetura
arrojada respeitavam a vocação paulistana de
metrópole. Essa foi a maneira encontrada pelos
urbanistas da época de frisar o progresso de
São Paulo e incentivar a expansão imobiliária:
a cidade cresceu para cima, foi verticalizada. E,
enquanto as construções cresciam, migrantes
em especial do Nordeste, de Minas Gerais e
do interior do estado de São Paulo chegavam
em grande número para ajudar a erguer as
edificações da metrópole.
O ritmo do progresso afetava de modo intenso
a cidade e transformava seu território de diversas
maneiras, incluindo os sons e as paisagens locais,
como automóveis, buzinas, trânsito, o novo e
acelerado ritmo dos pedestres. A pressa e a falta
de tempo estavam, então, tornando-se elementos
comuns no cotidiano paulista.
A década de ouro também trouxe importantes
transformações para a Afresp, que estava se
consolidando como entidade de classe e, pouco
a pouco, alcançando vitórias em prol da carreira
e de seus associados.
Um exemplo está em junho de 1950, quando
um colega de Santos adoeceu e precisou ser
internado, deixando sua família com dificuldades
financeiras. O espírito de irmandade falou mais
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AFRs reunidos na sede do Clube Atlético da Fiscalização Estadual, início da década de 1950

alto e, a partir da iniciativa do conselheiro Ary
Barone, foi proposta a criação de um fundo social
destinado a auxiliar os associados necessitados.
Em cerca de um mês, a Afresp conseguiu reunir o
valor necessário para bancar os medicamentos do
companheiro adoentado. Esta, além de ter sido
a primeira iniciativa da Associação dos Agentes
Fiscais de Rendas na área da saúde, foi também
o passo inicial do que viria a ser o Serviço de
Assistência à Saúde da Afresp, a Amafresp.
Em dezembro do mesmo ano, foi formada a
primeira comissão eleitoral da Associação, que
organizaria a eleição para o Conselho no dia 10 de
janeiro de 1951. Essa comissão era composta dos
fiscais Pedro Montezuma, Álvaro Magno Freire,
Armando Fernandes, Paulo Gama Correa e Eunes
Luiz de Oliveira.
Como alguns prazos impostos pelo estatuto
não foram cumpridos, a comissão eleitoral
sugeriu a convocação da primeira Assembleia
Geral Extraordinária (AGE) da Associação para
aprovar ou não o resultado do pleito. Enquanto
isso, uma Diretoria provisória foi designada com
os colegas: Arthur Ramos, como presidente;
Israel Pereira da Rocha, como vice; José Fernando
de Souza Campos, como secretário; Antônio

Sciamarelli, como tesoureiro; e José Quarantei
Filho, como vice-tesoureiro.
A Assembleia, com 97 associados entre
presentes e representados por procuração,
aprovou por maioria de votos a ratificação do
resultado da eleição dos conselheiros. A posse
ocorreu no mesmo mês da AGE, em março de
1951. Em reunião, os eleitos escolheram como
presidente da Associação o fiscal Armando de
Campos Toledo.
Mudanças também aconteceram nas instalações
da Associação, que, no final do ano de 1951,
foram transferidas para o Edifício Salim Farah
Maluf, no número 36 da Rua Florêncio de Abreu,
no efervescente centro da cidade, bem ao lado do
largo São Bento.
Também nessa época, Norberto Mayer Filho
tornou-se vereador de São Paulo e assim se manteve
por duas legislaturas. Posteriormente, Norberto foi
eleito deputado estadual entre os anos de 1959 e
1963. Este foi um passo à frente rumo à caminhada
que possibilitou que a Afresp garantisse também
sua representatividade política e ganhasse voz em
espaços como a Secretaria da Fazenda, não apenas
pleiteando melhores condições para a classe, como
também cumprindo sua proposta de defender os
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interesses de toda a sociedade paulista. Afinal,
o deputado votava todos os projetos de lei que
passavam no legislativo do estado.
Essa representatividade foi essencial para a
aprovação da Lei nº 4.832, de 1958, por exemplo,
que concedia à família do servidor falecido ajuda
financeira. Na mesma década, os deputados
aprovaram em primeira discussão o projeto de
lei sobre a aposentadoria da classe. Já na questão
da lei do teto, o fiscal Cid Carlos da Silva fez
um estudo que foi aprovado pela Associação e
encaminhado ao governador, ao secretário da
Fazenda e ao presidente da Assembleia.
Em 1954, foi aprovado o PL nº 764/54, que
tratava da remuneração de algumas carreiras de
Estado. Entre as sugestões feitas pela Associação,
já sob a liderança de Sebastião Gomes, estavam
o horário de trabalho não superior a 44 horas
semanais, a escala para serviço aos domingos e
feriados, a extinção do teto e as gratificações para
chefes de postos fiscais, entre outros benefícios.
Prestes a completar seis anos de existência, a
Afresp criou o departamento de Assistência Social,
que passou a oferecer serviços como assistência
jurídica, médica, hospitalar e dentária, além de
promover festas e almoços de confraternização
entre os associados. Com o nascimento do setor,
foram elencadas regras para o empréstimo ou a
doação de dinheiro em diferentes casos.
Em 1955, a Associação passou a oferecer o
seguro de vida em grupo, o que proporcionou um
crescimento considerável no número de associados.
Com isso, a Diretoria aprovou a contratação de
serviço para a área administrativa da Associação,
como a organização de fichários e arquivos
próprios, impressos oficiais e documentos.
Depois de consolidada como uma entidade
representativa de classe, o futuro só poderia
ratificar a premissa de crescimento e fortalecimento
para a Associação. Enquanto a situação política
e econômica do Brasil ia se desdobrando em
rumos incertos, a Diretoria da Afresp reforçava
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sua preocupação em conhecer as aspirações
dos associados do interior de São Paulo e dava
passos importantes rumo à aquisição de uma
sede própria na Capital.

O Servidor Unido
e a assistência social
No âmbito político brasileiro, os governos de
Dutra, Vargas, Juscelino Kubitschek e João
Goulart (“Jango”) buscaram dirigir suas ações de
acordo com as transformações econômicas da
época. Vargas, que havia voltado a ocupar o cargo
de presidente da República em janeiro de 1951
e lá se manteve até 1954, contou com o apelo
popular e com seus argumentos nacionalistas
para evidenciar que sua gestão estava em
sintonia com as mudanças econômicas. Dutra
e J.K. podem ser lembrados como aqueles que
estavam preparando as estruturas do País para as
alterações que viriam a seguir. Enquanto Goulart
preanunciou um momento de esgotamento e de
ruptura do processo democrático que se instalou
a partir da saída de Vargas. Esse clima teve seu
estopim quando Jango mostrou sua disposição
em realizar reformas consideradas radicais para
o momento histórico.
A chegada da década de 1960 anunciou-se
como o instante de um novo rearranjo político no
Brasil, em que era possível notar o crescimento de
um ideal que se dizia salvador, a partir de um novo
projeto de país que se fazia necessário. De fato, os
índices econômicos estavam bastante alterados
e, do ponto de vista social, as desigualdades se
acentuavam e já era possível reconhecer o perfil de
segmentos operários, de prestadores de serviços,
lado a lado com os trabalhadores do campo.
Dessa maneira, um número maior de setores
buscava uma representação política, o que tornou
a corrida para o poder muito mais conturbada
que nas décadas anteriores.
A política de incentivo à industrialização e
ao desenvolvimento regional, que vinha sendo
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posta em prática até então, gerou um aumento
dos gastos que não conseguiu ser acompanhado
pelo das receitas federais. Assim, a despesa do
Tesouro Nacional, por volta de 8% do PIB no
final da década de 1940, cresceu para 11% a
partir de 1957 e, no começo dos anos 1960,
chegou a 13% do PIB.
Nesse período, o sistema tributário mostrava
dificuldades para manter a carga de impostos que
estava conseguindo gerar na década de 1950.
Como as despesas continuavam a aumentar
de modo vertiginoso, o prejuízo do Tesouro
ultrapassou, em 1962 e 1963, a marca de 4% do
PIB. Como não havia uma estrutura institucional
que permitisse seu financiamento por meio de
endividamento público, o déficit foi coberto quase
que totalmente por meio de emissões de moeda.
A taxa de inflação anual, que era da ordem de
12% em 1950 e já atingia 29% em 1960, elevouse rapidamente para 37% e para 52% nos anos
seguintes, saltando para 74% em 1963.

Reunião do Conselho Deliberativo, na gestão de
Benedito Franco da Silveira Filho, entre 1964 e 1965

No panorama global, intensificava-se a fase de
oposição entre modelos políticos do capitalismo
e do comunismo. Nesse contexto de oposição,
o Brasil permanecia como um tradicional aliado
dos Estados Unidos. E, com o apoio técnico e
tático norte-americano, foi instaurado o Golpe
Militar em 31 de março de 1964, que colocou
uma pedra sobre o curto período democrático
que havia se iniciado em 1945.
A partir dessa tomada brusca de poder, surgiu
um projeto de reformulação nacional que contou
com consideráveis investimentos externos. O
regime militar compôs sua imagem baseada em
projetos gigantescos nas mais variadas áreas,
principalmente, nas estruturais. Foi nessa época,
por exemplo, que os polos industriais do Norte
e do Nordeste foram construídos, assim como a
Usina Hidrelétrica de Itaipu e a polêmica Usina
Atômica de Angra dos Reis.
Impossível de se prever naquele momento, a
política desenvolvimentista dos militares traria
consequências graves no que diz respeito ao
aumento da inflação, da dívida externa e da
dissonância entre os mais ricos e os mais pobres.
Sem falar dos atos de violência militar contra
aqueles que se mostravam contrários à exceção
política e à falta de liberdade, que causavam
indignação e revolta na sociedade.
O período também foi de mudanças para a
Afresp. Em 1964, a Associação contava com
2.400 associados e as campanhas para aumentar
o quadro associativo continuavam. A eleição
para a presidência da Associação, que aconteceu
naquele ano, teve como vencedora a Chapa
União. Assim sendo, Benedito Franco da Silveira
Filho assumiu o cargo de representante máximo
da Afresp. Ao seu lado na administração estavam
José Fernando de Macedo Soares Júnior, como
vice-presidente; Orlando Custódio de Oliveira,
como segundo vice-presidente; Sylvio Faria,
como primeiro secretário; Walter Barbieri, como
segundo secretário; Eduardo Rebello Colognesi,
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Década de 1960: Luigi Fantauzzi assina o termo de compra da primeira TV da entidade, um benefício para
o associado, que passa a contar com ainda raro meio de acesso à informação

como primeiro tesoureiro; e Sebastião de Oliveira
Martins, como segundo tesoureiro.
Uma das primeiras medidas de Benedito da
Silveira como o sétimo presidente eleito da Afresp
foi a criação de um meio de comunicação oficial

O presidente Benedito (segundo da dir. p/ esq.) e
colegas da diretoria da Afresp
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para a Associação, uma vez que era importante
a disseminação de informações e a fomentação
do debate relativo a assuntos importantes para
a classe dos fiscais de rendas. Logo, no dia 28 de
fevereiro de 1965 – data que também marcava o
17º aniversário da entidade –, a primeira edição
do jornal Servidor Unido circulou nas mãos dos
agentes fiscais associados.
Nessa época, o colega e redator-chefe do
jornal, Fernando Buck, em seu artigo intitulado
“Pórtico”, afirmou: “Este jornal, pois, apresentado
com o nome de Servidor Unido nada mais fará
que traduzir a elevada preocupação dos atuais
dirigentes da Associação dos Agentes Fiscais de
Rendas do Estado de São Paulo, que é manter
acesa a chama unificadora da classe e que é o
grande marco para as realizações futuras e para
a obtenção de outras pretensões”.
Na edição seguinte, o principal assunto
abordado no periódico foi o desejo de adquirir
uma sede própria para a Associação. Era o início
de um importante debate entre a Diretoria e os
associados sobre o projeto que serviria de base
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Capa da edição de 29 de maio de 1966 do jornal Servidor Unido

para a aquisição do imóvel da Avenida Brigadeiro
Luís Antônio, visto que as pequenas saletas
do escritório da Rua Florêncio de Abreu não
condiziam mais com as proporções que a Afresp
havia tomado.
Como ressaltou Fernando Buck em seu artigo
mensal: “A sede é um imperativo que se impõe para
amalgamar a classe, aglutinando-a na vivência
cotidiana dos problemas que a afligem, dos
objetivos pretendidos e dos infortúnios isolados
que, pertencendo a um, será equacionado no
todo (...) Ela significará o patrimônio de hoje
para servir o amanhã”.
Benedito, então, nomeou uma comissão que
seria responsável por procurar alguns imóveis e
realizar os orçamentos. A comissão apresentou
três opções de compra, e o presidente optou
pela imponente casa no bairro Jardim Paulista,
que, na época, era um bairro nobre e residencial,
repleto de grandes palacetes. A compra da sede
própria foi efetuada naquele mesmo ano pelo

valor de Cr$ 92.500,00, e só foi possível graças
à contribuição voluntária de quase todos os
associados, que, por alguns meses, doaram
cerca de Cr$ 120,00 e, assim, fizeram do sonho
inicialmente individual uma realidade que
beneficiou toda a categoria.
A cerimônia de inauguração, que aconteceu em
28 de fevereiro de 1966, aniversário de 18 anos
da Associação, contou com uma festa memorável
e teve grande repercussão na classe dos agentes
fiscais de rendas. O acontecimento, que por si
só já era de especial significado para a categoria
e para os destinos da Associação, proporcionou,
também, para a história da Afresp uma página
memorável, uma vez que a celebração contou
com a apresentação da banda da Guarda Civil
de São Paulo e com a presença do arcebispo
de São Paulo, Dom Agnello Rossi. Além disso,
o descerramento da placa inaugural da sede foi
feito pelas mãos do então Secretário dos Serviços
e Obras Públicas, Alberto de Zagottis, que, no
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Catedral da Sé, grupo de AFRs na década de 1960

ato, representava o governador do estado de
São Paulo. Além do discurso de Alberto, que
enalteceu o significado da sede própria, Savério
Mandetta, presidente do Centro de Estudos da
Fiscalização do Imposto de Renda, e o deputado
Floro Pereira da Silva também se pronunciaram
durante a cerimônia.
No ano seguinte, mais uma conquista para
a Associação: a criação do departamento de
Previdência Social. A seção congregava serviços
como a Segurança-Saúde e Funeral, o Seguro
de Vida e a Segurança-Automóveis. Por meio do
jornal Servidor Unido, a divulgação dos nomes e dos
endereços de médicos e hospitais conveniados era
feita, amparando os fiscais associados. E, em
1968, a compra de uma ambulância garantiu
mais tranquilidade e segurança aos membros
que não poderiam se dirigir a um centro médico.
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Nesse mesmo período, as lutas da Associação
pelas reivindicações mais importantes da classe
também se intensificaram. Entre elas, estavam:
1 – A reestruturação das referências numéricas,
com a exceção de novo aumento de quotas
atribuído aos cargos da carreira e suas funções
internas, estabelecendo novo modelo central para
seu cálculo em supressão das reduções das faixas
da receita.
2 – A fixação de teto para remuneração e sua
extinção para as porcentagens.
3 – A retribuição pecuniária para os Agentes
Fiscais de Rendas em serviço externo para o
atendimento de despesas de transporte pessoal.
4 – A incorporação de pró-labore aos Agentes
Fiscais de Rendas com funções internas.
5 – A extensão a toda a classe das decisões
judiciais transitadas em julgado.
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6 – O atendimento dos direitos de herdeiros
inativos.
Em um ofício enviado em setembro de
1967 ao então Secretário da Fazenda paulista,
Antônio Delfim Netto, a Afresp buscou ressaltar
que o atendimento das reivindicações da classe
representaria a reafirmação das preocupações
do governo da época corporificadas na
valorização da função pública, na implantação
de métodos racionais de trabalho e no aumento
da produtividade da máquina estadual,
adequadas às exigências do desenvolvimento
econômico do estado.
Nasceu também nesse período o notório esforço
da Diretoria para estar em maior sintonia com os

agentes associados do interior do estado. No ano
de 1968, em razão do aumento no número de
membros e dos serviços oferecidos pela entidade,
a Diretoria passou a visitar os colegas de várias
cidades do interior, e uma das maiores motivações
para as excursões foi a apresentação do relatório
de prestação de contas da Afresp. A partir daí,
a preocupação com os associados que estavam
distantes da sede na Capital paulista passou a ser
constante, além de, é claro, motivação primordial
que possibilitaria a construção das 19 sedes
regionais e dos 14 centros de convivências nos
anos que viriam a seguir. Esse tempo determinou
a interiorização das ações da Afresp, incluindo e
valorizando o profissional de todo o estado.

Uma das primeiras confraternizações entre os associados

Muito além de um sonho

41

3
Uma década
de conquistas

3

1975

Inauguradas as sedes regionais
de Sorocaba, Bauru e Araçatuba.

1976

Realizados o I e o II Encontro dos
Agentes Fiscais de Rendas do Brasil.
Inauguradas as sedes regionais
de Taubaté e São José do Rio Preto.

1979

Criado o Departamento
Jurídico da Afresp.

Uma década de conquistas

S

e antes do Golpe Militar a economia
brasileira se encontrava estagnada e
a inflação anual atingia níveis exorbi-tantes, a resposta do presidente
Castello Branco – o primeiro militar a assumir
as rédeas políticas após a intervenção – foi o
emprego de um ousado programa de reformas,
com três objetivos principais: equilibrar as contas
do governo, controlar a inflação e desenvolver o
mercado de crédito.
Por isso, no início da década de 1970, o Brasil
experimentou um período de intenso crescimento
econômico. Entre 1967 e 1973, anos em que essa
expansão foi mais acelerada, o Produto Interno
Bruto (PIB) do País aumentou 10,2% ao ano.
O resultado era tão diferente dos padrões
da época, que passou a ser chamado pelos
pesquisadores, pelos estudiosos e pelos analistas
de “milagre econômico”.

Nesse cenário, a renda média dos brasileiros
aumentou consideravelmente. Entre 1968 e 1973,
o número de casas com televisão e automóvel na
garagem mais que dobrou. Em 1970, uma em cada
quatro famílias brasileiras pôde assistir em casa
a Seleção Brasileira – que contava com craques
como Pelé (o único jogador do mundo a vencer
três Copas do Mundo), Rivelino, Gérson, Carlos
Alberto (capitão) e Tostão – derrotando a Itália
por 4x1 na final da Copa do Mundo de Futebol.
Zagallo tornava-se a primeira pessoa a ser campeã
do mundo de futebol como jogador e como técnico.
O crescimento econômico ajudou a ditadura
militar a ganhar popularidade e, até mesmo,
alguma legitimidade. Em especial, durante a fase
mais violenta de repressão à esquerda guerrilheira.
E também anos mais tarde, quando chegou a
hora de afrouxar o regime e convencer os oficiais
radicais que pensavam o contrário.

O então presidente da Afresp, Benedito Franco da Silveira Filho, com o secretário da Fazenda, Antonio Delfim Netto
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No entanto, a distribuição dos resultados
desse crescimento foi bastante heterogênea.
Em 1972, acadêmicos já chamavam a atenção
para o problema e apontavam o arrocho
salarial, promovido pelo governo, como o maior
responsável pelo aumento da desigualdade entre
ricos e pobres. As expectativas de crescimento
estavam altas, e os militares pareciam ter pressa.
De acordo com o pensamento da época, era
preciso, primeiro, fazer o bolo crescer para,
depois, distribuí-lo.
Outra mudança importante no quadro social
do Brasil na década de 1970 se deu por meio dos
novos fluxos migratórios. Um enorme contingente
de brasileiros migrava do Norte e do Nordeste
para São Paulo e Rio de Janeiro, e do campo
para as cidades. Sob condições precárias de
trabalho, baixa renda e sem garantia de moradia
nas metrópoles, que representavam o sonho
e a esperança, as periferias cresceram como
alternativa e como problema urbano e social.
Proliferaram também as favelas e os cortiços.
Diante das expectativas de superar os entraves
crônicos que dificultavam a expansão econômica
do País, o Governo Militar usou duas estratégias
básicas: a captação de recursos financeiros,
internos e externos, e o aprofundamento do
arrocho salarial. O futuro demonstrou que essa
política estava equivocada, uma vez que, após
1973, a inflação e outras disfunções econômicas
voltaram em níveis muito mais elevados que os
índices utilizados para o Golpe.
Outra consequência para os anos que viriam
seria o aumento considerável da participação
do Estado na economia. Empresas estatais,
desacostumadas com a concorrência e geridas,
muitas vezes, por quadros de confiança do
Governo Militar, terminariam por criar uma
cultura de clientelismo, na qual as regras de
mercado eram abandonadas e trocadas pelos
privilégios típicos da Velha República. No
entanto, o modo como os militares conduziam

a economia, pouco a pouco, enfraqueceu as
finanças do País e minou sua capacidade de
sustentar por mais tempo o ritmo de expansão
dos anos de “milagre econômico”.
As autoridades do Governo Militar também
intervieram no setor financeiro, fixando limites para
os juros cobrados nos empréstimos bancários e
distribuindo incentivos aos bancos que reduzissem
suas taxas. Instituições como o Banco Nacional
de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES)
passaram a oferecer crédito barato para financiar
os investimentos do setor privado.
Do ponto de vista jurídico, o regime militar
orientou-se pela utilização de Atos Institucionais
(AI). Esses instrumentos viabilizavam e concediam
legalidade às atitudes do governo, até que
se elaborasse uma nova Constituição, o que
aconteceu em janeiro de 1967. A 5ª Carta
Magna do Brasil modificou em parte a até então
vigente (de 1946) e incorporou as medidas que
possibilitaram maior autonomia no exercício
do poder pelo novo Executivo nacional. Se por
um lado havia um clima de repressão política
– o regime ditatorial também se instalaria em
outros países da América Latina, como Paraguai,
Bolívia, Equador e Uruguai –, por outro era uma
época de intensas manifestações culturais e
questionamentos sociais.
Nesse contexto, a atuação política da
classe dos fiscais de rendas começou a ganhar
representatividade, uma vez que colegas foram
eleitos e conquistaram seus espaços em ambientes
como a Câmara dos Vereadores e a Assembleia
Legislativa paulista. Na legislatura de 1967 a 1971,
três fiscais foram nomeados deputados estaduais:
Fábio Máximo de Macedo, Hélio Mendonça e
Abílio Nogueira Duarte, todos pelo antigo MDB
(Movimento Democrático Brasileiro), o único
partido de “oposição” existente, ao lado da Arena
(Aliança Renovadora Nacional), que reuniu a
maior parte dos representantes do governo. Já
em 1975, foi eleito o colega Hélio César Rosas,
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Diretoria da Afresp na sede da entidade, em 23 de janeiro de 1970

Dirigentes da Afresp e colegas do interior do estado, em Ribeirão Preto (1972)

que atuou como deputado estadual por três
legislaturas, tendo sido, logo após, sufragado
como deputado federal constituinte.
Dando continuidade aos trabalhos que
buscavam atender às necessidades dos colegas
que estavam distantes da matriz paulista, a
Afresp inaugurou, em 1970, sua primeira sede
regional, em Santos. A conquista não parou
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por aí e, apenas dois anos depois, foi a vez dos
associados de Ribeirão Preto ganharem uma sede
para chamarem de sua.
Foi uma grande vitória, uma vez que repre-sentava o sonho de união e companheirismo
entre os agentes, principal mote para a criação
da Afresp, consolidando-se e crescendo para
além da Capital. Na ocasião da cerimônia de
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inauguração do escritório de representação da
Afresp em Ribeirão Preto, o então presidente da
Associação, Benedito Franco da Silveira, afirmou:
“A sede aproxima tendências comuns, apara
antagonismos, cura antipatias naturais e aplaina
as arestas que, no áspero cotidiano da vida, enseja
ódios, mal-entendidos e sentimentos que afastam
o homem, distanciando-o de objetivos sadios e
o torna isolado, triste a lamentar que pertence a
determinada classe”.
No entanto, novas batalhas já surgiam pela
frente, uma vez que as medidas tomadas pelo
regime militar para impulsionar o crescimento
econômico também afetaram a classe dos agentes
fiscais. Por meio de um memorial enviado ao
então governador do estado de São Paulo, Laudo
Natel, nos meses finais de 1971, Benedito Franco
da Silveira expôs a angústia dos companheiros
de Associação diante da situação remuneratória
enfrentada.
De acordo com o memorial escrito pelo
presidente da Afresp: “Ainda que a solução salarial

dada por meio dos recentes mandamentos legais
não tivesse alcançado as aspirações da maioria
dos agentes fiscais de rendas, coube à Associação
orientar a operosa classe que representa e que
compreendeu a transição onerosa que deveria
suportar”.
No entanto, os agentes fiscais estavam, desde
outubro de 1968, com seus salários congelados
e, além disso, tiveram seus ganhos reduzidos,
em média, em 20% ao ano. O arrocho salarial
implantado naquele momento era um vetor
importante do modelo econômico de crescimento
e investimento. A ditadura militar no Brasil durou
21 anos, e, nesse período, o salário-mínimo
perdeu, em termos reais, mais de 50% de seu valor.
Além disso, havia a queixa de que o tratamento
dado à classe era percebido como diferente ao
concedido às demais carreiras do funcionalismo
público do estado de São Paulo, uma vez que os
fiscais eram obrigados a trabalhar aos sábados,
domingos e feriados e, muitas vezes, em horários
noturnos. Esse quadro desfavorável só seria

AFRs da região de Araçatuba em encontro realizado no início da década de 1970
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alterado anos mais tarde, ao custo de muita luta
e empenho por parte dos associados.

O Jubileu de Prata
Em 1973, enquanto o Brasil estava sob o comando
do general gaúcho Emílio Garrastazu Médici, a
economia mundial passava por um período de
instabilidade. Depois que os Estados Unidos e
algumas nações da Europa declararam seu apoio
a Israel durante a Guerra de Yom Kippur, os países
árabes organizados pela Organização dos Países
Exportadores de Petróleo (OPEP) elevaram o preço
do petróleo em 400% como forma de boicote,
o que provocou intensos reflexos no cenário
econômico mundial. Em especial no Brasil, que,
à época, era a maior economia importadora de
petróleo entre os países em desenvolvimento. Foi
justamente nesse momento que o período do
“milagre econômico” entrou em colapso, com

a crise do petróleo brecando os altos índices de
crescimento e contribuindo para o aumento da
dívida externa brasileira.
Para a Afresp, o ano de 1973 representou um
marco muito significativo, visto que a Associação
estava completando 25 anos de história. Era a
sublimação de um sonho para os fiscais de rendas
que, em um quarto de século de lutas, venceram
importantes batalhas em prol das reivindicações
e da união da classe.
Um jantar de gala no salão do Clube Português,
em São Paulo, foi realizado como parte das
comemorações do Jubileu de Prata. A solenidade
contou com presenças ilustres, como o então
governador do Estado de São Paulo, Laudo
Natel, e os titulares de algumas secretarias do
Governo Municipal.
Benedito Franco da Silveira Filho, em seu
discurso oficial, abriu as comemorações fazendo

Missa em comemoração do aniversário da Afresp, com a presença do governador Laudo Natel, na Catedral da Sé
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Celebração do Jubileu de Prata da Afresp, em 1973

Colegas de Santos celebram os 25 anos da Afresp

questão de frisar seu orgulho e sua satisfação
em poder celebrar os 25 anos da Associação
à frente da presidência. Silveira Filho ainda
ressaltou a importância das vitórias conquistadas
pela entidade durante esses anos, sem deixar
de transmitir esperança e confiança no que
o futuro ainda reservaria para os associados.
“Levantemos nossa bandeira de trabalho, luta,
esforço e união, para que assim, unidos e fortes,
possamos fazer valer a justiça exigida pelas nossas
reivindicações. Que esse quadro, que essa união,
que essa amizade, aqui representados por esta
reunião saudável, idênticas àquelas já vividas em
outras vezes, sejam exemplos de frutificação na
classe, como Ribeirão Preto, Campinas, Santos e
Araçatuba”, conclamou o então presidente. Além
do jantar de gala, foi realizada uma missa solene
na Catedral da Sé, conduzida pelo bispo Dom
Paulo Rolim Loureiro, que contou com a presença
de inúmeros associados.
Em razão do Jubileu de Prata, uma entrevista
com Benedito Franco da Silveira foi publicada
no jornal Diário de São Paulo. Nela, o presidente
enumerou algumas das reivindicações que
ocupavam os esforços da entidade naquele
momento, como a equiparação salarial e a
incorporação do pró-labore aos vencimentos

após cinco anos de exercício. Na entrevista,
Benedito ressaltou outras grandes preocupações
da Associação e alguns planos para o futuro,
como a criação do Fundo de Solidariedade,
destinado a prover recursos que garantiriam aos
filiados o acesso a intervenções cirúrgicas de alto
custo, por exemplo.
Na época, a Diretoria da Afresp também já
evidenciava o desejo de instalar outras sedes
regionais, como em Sorocaba e São José do Rio
Preto, que funcionariam nos mesmos moldes das
já existentes. A concretização dessas medidas seria
parte de um ambicioso plano de expansão, que
previa a instalação de tantas regionais quantas
fossem necessárias e no menor tempo possível.
Outra preocupação fundamental da Associação
no ano de 1973 foi em relação ao lazer dos colegas
afiliados. Na intenção de facilitar e oferecer boas
oportunidades aos agentes fiscais que sairiam em
férias com suas famílias, a Divisão de Turismo
da Afresp nasceu. Dirigido, inicialmente, pelo
companheiro Costabile Ferro, o departamento
dedicou-se, com muita criatividade, a fazer os
associados viajarem de um destino a outro quase
sem tempo para desarrumar as malas.
Além de convênios com diversos hotéis e
pousadas em lugares como Guarujá, Araxá e
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Curitiba, a Divisão de Turismo possibilitou
reduções nos preços de passagens e excursões e
facilitou o acesso a informações essenciais para
as viagens turísticas. Somente no ano de 1974, a
Afresp financiou 166 diárias em estabelecimentos
conveniados. Além disso, foram realizadas
excursões para outros países, como Argentina e
Estados Unidos.
Foi, também, por meio da Divisão de Turismo
que surgiu a ideia para a realização de um torneio
estadual de futebol. O interesse dos fiscais de
rendas pelo esporte não era uma novidade. Dado
que, desde os tempos do Cafe (Clube Atlético
da Fiscalização Estadual) na década de
1940, eles já se organizavam em times
para fazer a bola rolar.
Incentivada pelo colega Edvar
Pimenta, a Associação organizou o
1º Campeonato Estadual de Futebol,
em 1974, que reuniu 15 equipes, sendo
12 do interior e 3 seccionais da Capital.
Superando as expectativas iniciais, os

jogos que aconteceram em diversas cidades de
São Paulo bateram recorde de participação,
promovendo ainda maior entrosamento entre
os associados.
A decisão do título de campeão aconteceu
em uma emocionante partida no Estádio do
Comercial F.C., em Ribeirão Preto, em um sábado
de dezembro, e consagrou o time local, batizado
de DRT-6, como o primeiro campeão do estado
nesse torneio.
Foi sob o sol escaldante da cidade que o DRT-6
abriu o placar, e logo depois, em um lance de tirar
o fôlego, o time da Capital conseguiu empatar.
A partida foi ficando acirrada, e os atletas
locais – talvez mais resistentes ao calor de
39 ºC, comum em Ribeirão Preto durante
o verão – ampliaram o placar para 3x1,
vencendo a partida e o campeonato.
Terminada a disputa, vencedores e
vencidos abraçaram-se e deixaram que a
emoção tomasse conta de todos. Depois que
os jogadores de São Paulo “condecoraram” o

Time DRT-6, de Ribeirão
Preto, ergue a taça do
1º Campeonato Estadual de
Futebol da Afresp, em 1974
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Dezembro de 1975: torcida campineira apoia o time local, vencedor do 2º Campeonato de Futebol

time de Ribeirão Preto com as faixas de campeões,
era a hora de celebrar. Para fechar com chave de
ouro o evento, que se eternizou na memória dos
associados, foi organizado um almoço no Ipanema
Clube. Foram mais de 600 pessoas, entre associados
e familiares, celebrando juntos. O evento ainda
contou com a participação especial do diretor
executivo da Administração Tributária, Guilherme
Gallo, e com o discurso, sempre emocionante, de
Benedito Franco da Silveira Filho.

Ao fiscal o que é do fiscal
O ano de 1974 foi bastante promissor para a
Afresp. Seguindo o sucesso que embalou a
criação da Divisão de Turismo e a realização do
1º Campeonato Estadual de Futebol, os agentes
fiscais de rendas conquistaram mais uma vitória
com a aprovação da Lei Complementar nº 112, de
15 de outubro daquele mesmo ano. A lei firmava
importantes tópicos sobre o regime de trabalho e
a remuneração da categoria e levava em seu cerne
vários meses de luta da Afresp, que, sem esmorecer
um só instante, permaneceu em vigília durante
todo o tempo de gestação do anteprojeto.
Além disso, o documento reajustava os
vencimentos dos fiscais, regulamentava as
horas semanais de trabalho e os prêmios de
produtividade. Esse ponto era de especial
importância para a classe, uma vez que, até então,
os agentes fiscais de rendas perdiam o direito ao

prêmio caso se afastassem em razão de férias,
luto, licença-saúde, serviços obrigatórios por lei,
entre outros motivos. As modificações foram
apoiadas pelo então governador Laudo Natel e
seu secretário da Fazenda, Carlos Antônio Rocca,
que dialogaram com a Associação e entenderam
justas as reivindicações da classe.
Somente dois anos depois, em 1976, mais um
grande evento marcou a trajetória da Associação.
Por iniciativa do presidente Benedito Franco da
Silveira Filho e contando com o patrocínio da
Afresp, o I e o II Encontro dos Agentes Fiscais
de Rendas do Brasil aconteceram na sede da
Capital, congregando os fiscais de rendas de
todo o território brasileiro. Na época, o maior
objetivo desses eventos era aprofundar estudos e

Confraternização entre os participantes do II
Encontro Nacional dos Agentes Fiscais de Rendas
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levantar temas pertinentes à classe, compartilhar
experiências, conhecimentos e promover o espírito
de união entre os fiscais do País. O encontro
contou com a presença maciça dos agentes fiscais
e entrou para a história da Afresp.
Nesse mesmo período, a Associação inaugurou
sedes e escritórios em outras cidades de São Paulo,
como Taubaté, São José do Rio Preto e Marília.
No final de 1976, a Afresp já contabilizava 12
seccionais – uma conquista importantíssima e
que efetivava o propósito de estar em sintonia
e comunhão com os agentes de todo o estado.
Enquanto isso, no cenário político nacional,
um quadro diferente se desenvolvia. Já no final
da década de 1970, os setores do operariado,
que se encontravam em um bom momento de
organização, assumiram as rédeas de grandes
movimentos reivindicatórios, que romperam na
região de maior concentração industrial de São
Paulo, em regiões como São Caetano do Sul, São
Bernardo do Campo, Santo André e Diadema, o
chamado ABCD Paulista. Mesmo com a repressão
do regime militar, esses eventos sinalizavam
a dificuldade maior do governo em reprimir e
controlar as manifestações de cunho popular, que
esbravejavam também pelo diálogo com o poder.
Fatores como a alta inflação, associada a uma
legislação que só previa um reajuste salarial ao
ano, acabaram provocando grande insatisfação
entre os trabalhadores e contribuíram para que a
importância de organizações sindicais se tornasse
clara e necessária.
O bipartidarismo vigente na época (Arena e
MDB) já não contemplava todos os interesses que
estavam em jogo em relação ao controle do poder
político. Desde 1974, com a eleição indireta do
presidente Ernesto Geisel, era possível notar que,
nas hostes do Governo Militar, não havia mais
uma afluência em relação ao curso político do
País, visto que forças favoráveis à abertura política
se altercavam com defensores da manutenção de
uma ditadura fechada.
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O apogeu dessa queda de braço aconteceu no
final de 1975 e no início de 1976. Nesse período,
o jornalista Vladimir Herzog foi assassinado,
durante sessões de tortura, quando estava sob
custódia no DOI-CODI, em São Paulo. No dia
seguinte à morte do jornalista, o comandante
do 2º Exército, general Ednardo Dávila Melo,
divulgou uma nota oficial afirmando que Herzog
havia cometido suicídio por enforcamento. O caso
teve grande repercussão e a missa realizada seis
dias depois, na Catedral da Sé, em homenagem
ao jornalista, reuniu cerca de 10 mil pessoas,
transformando-se em uma grande manifestação
contra o governo. Pouco tempo depois, em 17 de
janeiro de 1976, a história repetiu-se com a morte
do metalúrgico Manuel Fiel Filho sob as mesmas
circunstâncias. Mas, de acordo com a versão
oficial do exército, Manuel havia se enforcado
com as próprias meias.

Benedito Franco da Silveira Filho e o secretário de
Estado da Fazenda, Nelson Gomes Teixeira
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Eleições do Conselho da Afresp, em 1977

Esses acontecimentos levaram Geisel a
se mostrar disposto a pôr fim aos excessos
cometidos pelos órgãos de repressão e, com isso,
enfrentar a chamada “linha dura” existente nas
Forças Armadas. O presidente, então, substituiu
o general Ednardo do comando do 2º Exército
e exonerou o ministro do Exército, Sílvio Frota.
O que revelava a perda de espaço político por
parte das forças contrárias ao retorno do Brasil
ao Estado de Direito.
Ao mesmo tempo, o resultado das eleições de
1974 para a renovação da Câmara dos Deputados,
das Assembleias Legislativas e de um terço do
Senado trouxe à tona o descontentamento
popular e garantiu a maior parte dos votos para
o MDB, o partido de oposição. No entanto, a
prometida e esperada abertura do governo Geisel
avançou em passos lentos e bem menos do que o
esperado. Como resposta à vitória da oposição
nas eleições de 1974, nasceu a Lei Falcão, que
limitava o uso do rádio e da TV em propagandas
eleitorais. Em 1977, outro grande retrocesso
aconteceu com o Pacote de Abril, que, entre

outras medidas, estabeleceu a manutenção de
eleições indiretas para presidente da República,
governadores dos estados e prefeitos dos
municípios em áreas de segurança nacional, criou
a figura do senador biônico, além de ampliar para
seis anos o mandato do próximo presidente.
Em outubro de 1978, João Baptista de Oliveira
Figueiredo foi eleito indiretamente o novo
presidente do Brasil e prometia fazer do País uma
democracia, nem que para isso fosse preciso
“prender e arrebentar”. O general deu continuidade
ao projeto iniciado no governo anterior de abertura
do regime. No entanto, isso deveria ser feito de
maneira “lenta, gradual e segura”.
Desse modo, foi promulgada, em 1979, a Lei
da Anistia, que anulou as punições aos brasileiros
feitas desde 1964. Com essa lei, foram revogadas
as penalidades previstas nas legislações do
regime militar, como o exílio, a perda de direitos
políticos, as aposentadorias compulsórias,
entre outras punições. As absolvições foram
concedidas tanto aos militares que atuavam em
favor do regime quanto aos demais cidadãos que
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Participantes do 1º Congresso Brasileiro de Fiscais de Tributos Estaduais, em Recife (PE), de 3 a 6 de
setembro de 1979

lutaram na oposição. Dessa forma, os crimes
cometidos pelos agentes do regime também não
poderiam ser julgados.
Associado ao processo de extenuação do
regime militar, a economia nacional sentiu o
enfraquecimento provocado pela diminuição de
grandes investimentos externos em uma época
de contenções, impostas pelo aumento dos
preços do petróleo em 1973. O regime já não
demonstrava ter fôlego para exercer grandes
mudanças no plano econômico, muito menos
apoios político e social para renovar suas energias.
Ao contrário, todos os indicadores apontavam
para o agravamento da crise, que se confirmaria
nos anos seguintes.
Do ponto de vista fiscal, este é um período
no qual se pode avaliar a aplicação do Código
Tributário Nacional, posto em prática pela Lei nº
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5.172, de 25 de outubro de 1966, uma vez que
sua efetivação, na prática, deu-se ao longo da
década de 1970. De março de 1972 a maio de
1982, uma série de Decretos, Decretos-Lei, Leis
e Emendas Constitucionais alteraram o Código,
procurando corrigir seu curso.
Por um viés positivo, o novo código conferiu
caráter nacional integrado ao sistema tributário,
não permitindo, assim, a “guerra fiscal” entre os
estados e os municípios. Além disso, conferiu
ao sistema tributário a função de importante
instrumento de política econômica e obteve, em
relação à União, um aumento de arrecadação,
que passou de 19% do PIB (1965) para 25%
(1981), fato que permitiu a eliminação de
déficits orçamentários. Por outro lado, o Código
Tributário Nacional de 1966, com seu exagerado
número de leis, ordinárias e regulamentares,
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trouxe prejuízo à aplicação do sistema, visto que
provocava certa confusão na hora de aplicar a
legislação e orientar os contribuintes.
O final da década de 1970 também foi um
período de transformações para a Afresp. Em
fevereiro de 1978, Benedito Franco da Silveira
Filho licenciou-se da presidência após 14 anos
(1964 a 1978) atuando como dirigente. Antes
de entregar a presidência da Afresp ao vice,
Eduardo Rebello Colognesi, Benedito constituiu
um Grupo de Trabalho formado pelo presidente
em exercício e por José Albemor Ribeiro de Castro,
Celso Gambôa Furtado e Costabile Ferro. A esses
quatro profissionais coube estudar e executar
métodos atualizados de administração.
Em novembro daquele mesmo ano, após
as eleições, uma nova Diretoria foi escolhida
para administrar a Associação, tendo Moacir
Delboni Ferraz como seu novo presidente. Em
uma solenidade simples realizada em 16 de
dezembro, a Comissão Eleitoral proclamou o
presidente e os novos diretores da Afresp para o
triênio de 1979/1981. Pedro Montezuma, então
presidente da Comissão Eleitoral, abriu a sessão e proclamou Moacyr Delboni Ferraz, como
presidente; José Chamil Chuery e José Pinto de
Lima, como primeiro e segundo vice-presidentes; Walter Khul e Luiz Antônio Toledo, como
primeiro e segundo secretários; Agnello Helou
e Waldo Soares de Moura, como primeiro e
segundo tesoureiros; e Izaltino Mendes Leal,
como orador oficial.
Na ocasião, Izaltino Mendes Leal reforçou que,
passadas as emoções da campanha eleitoral, era
a hora de trabalhar duro e com a cabeça fria para
que o agente fiscal de rendas fosse cada vez mais
notado pela importância de sua atividade na
Fazenda e pela união da classe. “A Afresp precisa
ser cada vez mais respeitada pela Administração
e, principalmente, pelos próprios colegas. Faço
um apelo aos que não são sócios para que se
integrem. Vamos receber trabalhos, ideias,

sugestões de todos, porque não somos um grupo,
e sim 2.500 homens com os mesmos problemas,
as mesmas reivindicações e os mesmos ideais”,
ressaltou o orador oficial.
Ao assumir a presidência, Moacyr Delboni
Ferraz também se pronunciou, frisando a
importância da Associação como porta-voz
autorizada da classe fiscal, sem esquecer que a
força da entidade está condicionada à coesão
e à solidariedade de todos os seus segmentos.
Além disso, Delboni lembrou a importância do
trabalho do fiscal de rendas junto à sociedade:
“Todos somos e fomos responsáveis, em boa
parte, pela saúde financeira do estado mediante
constante, penoso e combatido trabalho de zelar
pela eficiente execução da receita tributária”.
Entre as primeiras medidas tomadas pela
nova Diretoria estavam a reestruturação de
departamentos e a criação do departamento
Jurídico. Na época, o setor ficou sob a direção de
Dalton Pedro Sala. O objetivo do departamento
era receber, analisar e estudar todas as dúvidas,
sugestões e reivindicações encaminhadas pelos
associados, submetendo-as, quando necessário, à
apreciação dos advogados com os quais a Afresp
havia estabelecido convênio.
Além disso, o departamento Jurídico estava
responsável por coordenar todos os movimentos
reivindicatórios da classe, quer junto aos
Órgãos Executivos e Legislativos, quer junto
ao Poder Judiciário. A equipe de profissionais
colocados à disposição dos associados era
composta de ilustres e competentes advogados,
especializados em causas cíveis, problemas de
ordem criminal e questões administrativas.
As consultas eram atendidas sem nenhum ônus
para o associado e os honorários combinados
entre as partes. Em suma, a criação do depar-tamento Jurídico representou mais um benefício
garantido aos associados e apenas o começo
de uma série de mudanças que abarcariam a
Afresp na década seguinte.
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Benedito, um homem apaixonado
“Deixo agora a presidência, mas não a Associação.
Quero nessas palavras agradecer a todos que me
ajudaram a construir essa obra imperecível. Um
dia peguei a Associação pobre e feia em uma
sala de aluguel. Hoje ela está implantada, de
pé, viva e eterna. Administrei com o cérebro e
com o coração. Com o cérebro, juntei tijolos,
comprei máquinas, expandiu-se nosso patrimônio
físico, interiorizei todos os nossos serviços.
Com o coração, amparei o homem. Nenhum
companheiro saiu daqui alguma vez sem a
solução procurada.” Foi com essas palavras e a
feliz sensação do dever cumprido que Benedito
se despediu da presidência da Afresp, em 1978.
“Dito”, como era carinhosamente chamado
por seus colegas de Associação, conquistou
respeito e admiração ao longo dos quase 60 anos
em que se dedicou às causas da classe dos agentes

Benedito Franco da Silveira Filho, presidente
da Afresp de 1964 a 1978

fiscais de rendas. Inspiração para diretores,
associados e colaboradores da Afresp, Benedito,
no auge de seus 90 anos, recusava-se a deixar o
convívio daqueles pelos quais tanto lutou. Todos
os dias, mesmo em passos frágeis, já apoiado em
sua bengala, levantava bem cedo e ia para a sede
da Capital paulista exercer o cargo de diretor de
aposentados e conselheiro emérito. Tudo isso sem
nunca deixar faltar disposição e ternura. Afinal,
aquela era a família que ele adotara.

Benedito na cerimônia de inauguração da primeira sede da Afresp
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O ex-presidente da Afresp em cerimônia com o
governador do Estado de São Paulo, Laudo Natel
Benedito segura uma edição do jornal Servidor
Unido, fundado durante sua primeira gestão como
presidente da Afresp

O então presidente da Afresp, Luiz Carlos Toloi
Junior, ao lado de Benedito, na época presidente
do Conselho Deliberativo, em 2007

Nomeado agente fiscal de rendas em 1947,
Benedito não apenas atuou como presidente da
Associação por 14 anos, como também ocupou
importantes cargos na Diretoria da Afresp e na
Secretaria da Fazenda, onde trabalhou como
presidente da Corregedoria da Fiscalização
Tributária.
Em seu mandato à frente da Afresp, além de
adquirir a sede própria e criar o órgão oficial
de comunicação da entidade, deu grande
ênfase ao seguro de vida em grupo, oferecendo

ao quadro associativo maiores benefícios e
opções. Criou o Segurança-Saúde – que viria a
se tornar a atual Amafresp –, o Auxílio-Funeral,
o Auxílio-Solidariedade e implantou escritórios
regionais em Santos, Campinas, Ribeirão Preto,
Marília, São José do Rio Preto, Bauru, Taubaté
e Araçatuba.
Dito também foi responsável por promover a
integração entre os colegas com a designação de
alguns representantes regionais, reuniões festivas e
campeonatos de futebol por todo o estado. Como
presidente, procurou estabelecer uma figura de
verdadeira liderança associativa, que despertou a
confiança e o espírito de união e de solidariedade
entre seus colegas.
Faleceu no dia 10 de dezembro de 2013,
deixando uma trajetória brilhante e um legado
de luta e dedicação em prol da classe dos agentes
fiscais de rendas do estado de São Paulo.

Benedito (sentado) na sede da Afresp, em 23 de janeiro de 1970
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4
Anos 1980:
vencendo desafios

4

1983

O Segurança-Saúde e Funeral passa a
chamar-se oficialmente Amafresp

1984

Adquirido o 1º Centro de Convivência
da Afresp, em Bauru.
Criado o Departamento de Turismo
da Afresp.

1985

Realizado concurso para ingresso
na carreira de agente fiscal de rendas.
No edital, foram disponibilizadas
4.089 vagas.

1986

Adquirido o primeiro microcomputador.

1987

Nasce a Associação dos Pensionistas
dos Agentes Fiscais de Rendas
do Estado de São Paulo, a Apafresp.

1988

Criado o Sinafresp, Sindicato
dos Agentes Fiscais de Rendas
do Estado de São Paulo.

Anos 1980: vencendo desafios

C

onsiderada “a década perdida” na
América Latina, os anos 1980 foram
marcados pela estagnação econômica.
No Brasil, a desaceleração representou
uma queda vertiginosa nas médias históricas de
desenvolvimento dos 50 anos anteriores. Das
taxas de crescimento do Produto Interno Bruto
(PIB) – que estavam em torno de 7% durante os
anos de 1970 e caíram para 2% na década de
1980 – ao aumento astronômico da inflação,
passando pela produção industrial, pelo poder de
compra dos salários, pelos níveis de desemprego
e por inúmeros outros indicadores, o resultado
do período não era de impressionar.
A virada para os anos 1980 também expôs a
dificuldade progressiva que o cenário político
brasileiro enfrentava. Cada vez mais se tornava

penoso manter uma ordem que privilegiasse apenas
uma única visão, fosse sociocultural, política ou
econômica. A crítica à ortodoxia do Governo
Militar foi ganhando espaço midiático à medida
que a censura abrandava, permitindo redescobrir
temas que vinham sendo ignorados até então. Dito
de outra forma, o monólito político apresentava
sinais de rompimento e a composição de novas
bases nesse âmbito vinha se processando.
Por isso, sob o ponto de vista político, aquela
foi uma década ganha. Não apenas surgiram e
se firmaram centenas de entidades e partidos
populares – fruto das grandes mobilizações
sociais –, como também abriu-se uma nova fase
histórica para o Brasil, representada pelo fim da
ditadura e pela promulgação da Constituição
Federal de 1988.

Posse do presidente da República João Baptista Figueiredo, o último dos militares no poder
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Ao longo da década, o mundo viu emergir
modelos neoliberais de atuação política e
econômica, especialmente nas posturas da
primeira-ministra britânica, Margaret Thatcher,
e do presidente norte-americano Ronald Reagan.
Essas propostas priorizavam a redução do papel
do Estado e o incentivo ao livre mercado. Foi
também nesse momento que a figura dos yuppies,
os jovens executivos capazes de fazer milhões nas
Bolsas de Valores, ascendeu como uma referência
de sucesso.
De modo simultâneo, os Estados que haviam
adotado um modelo socialista de governo, como
a União Soviética e outros países do leste europeu,
demostravam sinais de falência e colocavam
em xeque muitas das ideias defendidas pela
esquerda, que até então, conduzia boa parte
das reivindicações dos movimentos sociais. O
neoliberalismo à inglesa reforçava que a política
do bem-estar social – o Welfare State –, tão caro
ao período pós-guerra, estava agonizando.
Foi então que a contestação do discurso
hegemônico começou a se dar no âmbito dos
direitos humanos universais. A luta social perdeu o
enfoque capital-trabalho, vinculando-se às questões
da cidadania, desenhando novos parâmetros
de atuação e crítica aos poderes constituídos.
Descoladas de princípios políticos, organizações
voltadas às questões de interesse público, capazes de
formular projetos, monitorar sua execução e prestar
contas de suas finanças, começaram a crescer e a se
consolidar no Brasil e no mundo.
Parte das dificuldades que a economia brasileira
enfrentou na década de 1980 pode ser creditada
ao II Plano Nacional de Desenvolvimento (PND),
mais especificamente à ousada estratégia de
endividamento externo adotada pelo pacote,
que não previu o impacto que seria causado
pelo segundo choque do petróleo de 1979, ano
em que a Revolução Islâmica no Irã paralisou a
produção do combustível fóssil e ocasionou uma
crise mundial.

Capa do Jornal da Tarde, de agosto de 1979, destaca
os reflexos do choque do petróleo no Brasil

Nessa época, o preço do barril no mercado
internacional saltou da média de US$ 13,60, em
1978, para US$ 30,03, em 1979, e US$ 35,69,
no ano seguinte. Na tentativa de conter os efeitos
inflacionários desse segundo choque do petróleo,
os bancos centrais dos países industrializados
elevaram suas taxas básicas de juros. Esse novo
cenário exigia rápidas medidas de ajuste externo
pelo Brasil. Sob esse contexto, na área fiscal,
as tarifas foram corrigidas e os gastos públicos
controlados. O principal objetivo das medidas era
a contenção do déficit público, que, de acordo
com o governo, alimentava a inflação.
Em síntese, esse modelo de ajuste externo
implementado no período de 1979-1980
pretendia-se ser não recessivo, unindo controles
fiscal e monetário com ajustes de preços que,
teoricamente, favoreceriam a balança comercial
e recuperariam as contas públicas. Na prática,
porém, essas regulagens se tornavam ineficazes,
porque a aceleração da inflação corroía de
maneira bem rápida os aumentos reais obtidos
a cada rodada de correção.
Diante do fim do milagre econômico brasileiro
e com o aumento do preço dos barris de petróleo
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Diretoria da Afresp em reunião com o Secretário
de Estado da Fazenda, Affonso Celso Pastore, no
início dos anos 1980

em todo o mundo, Paulo Maluf, o então
governador de São Paulo, entre 1979 e 1982,
decidiu que escavar o interior do estado em busca
de combustível fóssil seria uma boa ideia. Com seu
diploma de Engenharia Civil (Escola Politécnica
da Universidade de São Paulo – Poli/USP) e de
uma boa oratória, o político teve as bênçãos dos
militares para criar a Paulipetro, consórcio entre
a Companhia Energética de São Paulo (Cesp)
e o Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT),
responsável pela prospecção realizada na região
noroeste do estado.
Entre outros ambiciosos planos do governador
do estado para os anos que viriam a seguir,
estavam ainda a inauguração de diversas obras
da Sabesp na Capital e no interior, a fundação da
já extinta Eletropaulo1 e a tentativa, frustrada, de
construir uma nova capital para São Paulo – esta
deveria se chamar Anchieta e seria localizada na
região do município de Brotas.
As metas estabelecidas por Paulo Maluf
requeriam que os setores do serviço público,
1 Atual AES Eletropaulo S.A.
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especialmente da fiscalização tributária,
obtivessem melhor desempenho. Isso porque
a dinamização do trabalho e a otimização dos
resultados do setor trariam à receita estadual,
como consequência imediata, o aumento
indispensável à cobertura de despesas, tanto
em razão dos novos empreendimentos, na
programação de obras e serviços, quanto por
força da inflação.
Na época, novas estratégias e táticas de
execução de serviços fiscais estavam sendo
estabelecidas. As medidas contavam com o
apoio e a integral dedicação da classe dos agentes
fiscais, como ressaltado pelo editorial publicado
no jornal Servidor Unido, em julho de 1979: “Cada
agente fiscal de rendas, como sempre foi e será,
é um soldado que, nessa luta para atingir os
objetivos colimados, vem utilizando todo seu
potencial de trabalho, sem medir esforços ou
sacrifícios, ciente da importância que sua atuação
representa na arrecadação da maior parcela da
receita estadual, os tributos, entre os quais ganha
realce o ICM”.
Em contraposição ao desempenho obstinado
dos associados, as dificuldades persistiam no
exercício de suas funções. As despesas comuns
ao dia a dia da classe eram sobrecarregadas
com custos elevados, intrínsecos ao trabalho
do agente fiscal, e iam além do que a diminuta
remuneração deveria cobrir. Era preciso, então,
que unidos fossem à luta, mais uma vez, para
reivindicar justas melhorias. Sob essa premissa,
o então presidente Moacyr Delboni Ferraz
pleiteava, junto aos órgãos da Administração
Estadual, diversas e inadiáveis medidas. Entre
as quais, estavam:
• Agilização dos trabalhos relativos à publicação
do quadro de promoções por tempo de serviço e
por mérito, que estavam atrasadas desde 1975.
• Abolição, em definitivo, do Inciso II da resolução
que instituía o Prêmio de Produtividade. Como
era sabido, o dispositivo, por sua complexidade
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de aplicação, constituía um sério obstáculo ao
cumprimento do teto de 1.100 pontos.
• Revalorização das diárias dos agentes fiscais de
rendas, uma vez que o deslocamento dos pro-fissionais era recorrente e o valor reembolsado
a eles, referente às despesas com hospedagem,
estava extremamente defasado em relação à
realidade da época.
• Auxílio-condução. A constante alta nos preços de
veículos, combustível, conservação, lubrificação,
estacionamento e, não raras vezes, de multas,
constituía um pesado encargo no orçamento
dos agentes fiscais, que utilizavam os próprios
automóveis para trabalhar.
Foram essas reivindicações que motivaram, em
25 de junho de 1980, a primeira de uma série
de reuniões entre Moacyr Delboni e Affonso
Celso Pastore, então secretário da Fazenda. O
encontro havia sido solicitado pela Associação
diante da expectativa de todos os colegas de
classe quanto à viabilização do projeto de
reestruturação da carreira do agente fiscal, que
tramitava na Secretaria da Fazenda, uma vez que
o documento representava a possibilidade de
corrigir as distorções, atender antigos anseios e
unificar a esparsa legislação existente na época.
Na ocasião, o presidente da Afresp fez
considerações importantes sobre o que
representa a participação dos agentes fiscais
na esfera pública e finalizou dizendo que o
pleiteado era a valorização cada vez maior da
fiscalização, dando-lhe, por meio de um estatuto,
um status condigno. Já Pastore elogiou a forma
digna como a Afresp vinha lutando em favor da
classe e frisou que era preciso transformar em
fatos as reivindicações. O secretário conduziu o
diálogo de maneira amistosa, fazendo questão
de ressaltar que conhecia a complexidade da
profissão do agente fiscal de rendas, cujo trabalho
reputa como dos mais relevantes ao estado. O
encontro foi finalizado com a promessa de uma
regulamentação que oferecesse à classe mudanças

amplas, gerais e permanentes, ainda que fosse
demorada sua tramitação.
As promessas de Pastore ecoaram e, menos de um
mês depois, mais de 100 associados se encontraram
em Ribeirão Preto, em uma reunião que durou mais de
cinco horas, com o objetivo de alinhar reivindicações
e assegurar que todos os profissionais da classe
fossem contemplados pelo projeto de reestruturação
da carreira. Na reunião, estavam presentes colegas
de Ribeirão Preto, São Paulo, Campinas, São Carlos,
Araraquara, Franca, Batatais, Barretos, Ibitinga e
outras cidades do estado.
Durante o encontro, os colegas mostraramse ansiosos e pediam por mais detalhes sobre o
projeto, que até então vinha se desenvolvendo de
maneira discreta. O então vice-presidente, Jamil
Chuery, esclareceu que o projeto foi uma iniciativa
do secretário da Fazenda, para quem a classe fiscal
estava sendo mal remunerada e que determinou
à Coordenadoria da Administração Tributária
(CAT), juntamente com um grupo de agentes
fiscais de rendas, a elaboração de um plano para
a reestruturação da carreira.
Jamil Chuery reiterou que Affonso Celso
Pastore defendia a inclusão no projeto da
recriação das entrâncias, o reescalonamento do
teto salarial em função das regiões, o problema
da incorporação do prêmio de produtividade,
entre outras dificuldades características da
carreira. Além disso, Pastore prometeu que
submeteria o documento à Diretoria da Afresp
assim que fosse concluído.
A posição adotada pelo secretário fez
renascer as esperanças de um ano melhor para
os agentes fiscais de rendas. O diálogo entre os
representantes da classe, a Assembleia Legislativa
e o Governo do estado foram fundamentais para
que o plano de reestruturação contemplasse,
de fato, as reivindicações mais importantes
dos fiscais de rendas, incluindo a tão almejada
elevação dos vencimentos da categoria. Após
mais de um ano de promessas e debates, a
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concretização da conquista aconteceu em 30 de
junho de 1981, quando o projeto, já denominado
de Lei Complementar nº 260, foi aprovado
por unanimidade na Assembleia Legislativa e
promulgado pelo governador Paulo Maluf.
A Lei Complementar nº 260 certamente
representou um avanço nas questões referentes
à carreira e, para Delboni, um marco que
possibilitou que encerrasse seu mandado à frente
da presidência da Afresp com chave de ouro. Como
previsto pelo estatuto, ao fim de um triênio, novas
eleições deveriam ser realizadas para escolher a
Diretoria e o Conselho Deliberativo para os anos
de 1982 a 1984.
Três chapas disputaram as eleições em
novembro de 1981: “Valorização”, “Integração”
e “União”. No dia em que decidiria os rumos
dos próximos anos para a Afresp, a atmosfera
de animação e expectativa tomava conta da
sede na Capital paulista. Faixas, distribuição de
cédulas dos candidatos, muitos abraços e sorrisos
compunham o cenário, completando o encontro
que mais parecia uma festa. Tudo dentro do
espírito de lealdade, entendimento e organização.
As cinco urnas – três na Capital e duas
no interior – recebiam as cédulas dos 1.744
associados que participaram da votação. Com
cerca de 40% dos votos, a chapa vencedora da
disputa foi a “Valorização”, que trazia como
presidente Luiz Augusto de Carvalho Guedes,
acompanhado de Baldomero Wey Garcia, como
primeiro vice-presidente; Selvílio Begnami, como
segundo vice-presidente; Celso Gambôa Furtado,
como primeiro secretário; Amaury Corrêa Almeida
Moraes, como segundo secretário; José Albemor
Ribeiro de Castro, como primeiro tesoureiro;
Geraldo Lopes, como segundo tesoureiro; e
Hélcio Mariotto, como orador oficial.
Durante as eleições, Guedes declarou “ter
confiança e certeza de que o interior corresponderia
à amizade e tudo aquilo que está sendo feito em
prol da classe, que se encontra espalhada por
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todo o estado”. A resposta veio: 412 votos. Votos
de confiança na proposta de valorizar e investir
na classe dos AFRs. O eleitor da Capital também
não deixou de apoiar a chapa “Valorização”,
foram 251 votantes que aprovaram a proposta
de: “impor a imagem de uma classe que deseja
ser cada vez mais fortalecida”.
No final de dezembro, Moacyr Delboni fez
seu discurso de despedida e, com justificada
tranquilidade, afirmou que passava o comando
da Associação com a certeza de que as condições
financeiras, administrativas e sociais estavam
melhores do que quando assumiu a presidência.
“Fecho meu período com modesta, mas
significativa, reserva de caixa, possibilitando uma
política progressiva de investimentos na melhoria
geral dos serviços, sobretudo considerando a
eventual ampliação do quadro de contribuintes”,
acrescentou Delboni.
Ainda de acordo com Delboni, em sua gestão,
todos os departamentos foram reorganizados,
cuidando-se para aperfeiçoá-los segundo os
critérios de agilização racional e economia de
custos, e foi implantado um rígido sistema de
controle contábil, mantendo-se devidamente
catalogada a respectiva documentação, que
poderia ser examinada a qualquer momento
pelos interessados. Além disso, conseguiu-se bons
resultados com as modificações introduzidas na
carteira de seguros e no atendimento médico
dos associados. A nova Diretoria tinha, então,
bases sólidas para continuar galgando um
promissor caminho em busca de maior prestígio
e representatividade para a Afresp.

O ano da Amafresp
Quando a chapa “Valorização” assumiu o
comando da Afresp, logo no início de 1982,
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uma das maiores preocupações da Diretoria era
reequilibrar o orçamento da entidade. À época,
as contas revelavam que cerca de 96% de todos os
recursos financeiros e administrativos da Afresp
estavam sendo consumidos pelo SegurançaSaúde, pelo Fundo de Solidariedade e pelo
Seguro de Vida. Embora fossem indiscutíveis a
utilidade e a importância desses serviços para
os associados e seus familiares, era inevitável
que surgisse um questionamento em relação à
maneira como estavam sendo conduzidos os
fundos da Associação.
Ao relatar a situação de desajuste, não se
pretendia pintar um quadro pessimista ou
insolúvel. Entretanto, era preciso sensibilizar
os colegas da entidade para um trabalho em
conjunto que pudesse corrigir os desequilíbrios
apontados, ainda que fosse necessária certa
austeridade nas medidas que poderiam ser
adotadas para saná-los.
Depois de alguns meses dedicados a levantar
dados e a examinar alternativas, a Diretoria passou
a implantar as medidas necessárias com o objetivo
de reverter o quadro desfavorável. Por exemplo,
a reformulação das normas do Segurança-Saúde
e do Fundo Solidariedade, além do reajuste
das taxas de contribuição dos associados para
um nível condizente com o quadro econômicofinanceiro em que se encontrava a Afresp.
O projeto do regulamento do novo serviço
de saúde foi elaborado por uma comissão
especial liderada por Geraldo Lopes, diretor do
departamento de Saúde, em parceria com os
colegas Honório Parizi, Walter Gasch e Glerton
Reis. “Foram meses de estudos que agora estão
espelhados no projeto do novo regulamento do
Serviço de Assistência Médico-Hospitalar, que,
daqui para a frente, se chamará Amafresp”,
explicou, na ocasião, Geraldo Lopes.
A primeira e mais inovadora mudança era a
fusão dos serviços usuais do Segurança-Saúde
e do Fundo de Solidariedade. Com isso, os

colegas que estavam filiados ao Segurança-Saúde,
mas que não estavam agregados ao Fundo de
Solidariedade, passaram a desfrutar também dos
serviços desse fundo. E, o mais importante, sem
que precisassem contribuir com qualquer taxa
extra pelo novo benefício.
Outra importante novidade era o sistema de
rateio de despesas. De acordo com Geraldo,
o verdadeiro “ovo de Colombo”: “Em vez de
cobrarmos as mensalidades dos associados
mediante um cálculo estimativo no início do ano,
adotamos o rateio das despesas efetivamente
realizadas no mês pelo universo de filiados.
Gastou-se mais, paga-se mais; gastou-se menos,
paga-se menos. Com isso, evita-se que a Afresp
promova vultosos desembolsos para cobrir os
déficits entre a receita e a despesa de um período”.
A ideia deu certo; em março de 1983, a Amafresp
já estava funcionando com força total em prol
dos associados.
Hoje, o sistema de saúde atende mais de 19
mil filiados e possui aproximadamente três mil
credenciados em todo o estado. Esses números
foram atingidos ao longo de uma trajetória
baseada em solidariedade, que sempre prezou por
um atendimento humanizado e pela prestação de
serviços de excelência.
O que difere o serviço de outros planos de
saúde é que a Amafresp não visa ao lucro e possui
uma taxa administrativa muito menor em relação
às outras, o que proporciona um vantajoso custobenefício ao serviço. Para isso, as despesas com
a assistência médica são apuradas a cada mês, e
seu valor total é rateado entre todos os filiados,
sob sistema mutualista. O rateio, que está em
função das despesas, oscila mês a mês, conforme
os valores gastos em assistência à saúde pelos
filiados. Atualmente, a Amafresp é composta de
vários setores como Gerência, Auditoria Médica,
Serviço Social, Credenciamento, Emissão de
Guias, Protocolo, OdontoAfresp, Prevenção e
Análise de Contas.
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Um balanço animador
No primeiro ano de sua gestão, a Diretoria da
Afresp – comandada por Luiz Augusto de Carvalho
Guedes – preocupou-se em adotar medidas de
contenção de despesas e aumento da receita.
Simultaneamente, porém, a Diretoria tomou,
durante 1982, várias decisões que beneficiaram
os associados. Além da criação da Amafresp, o
jornal Servidor Unido foi reestruturado e passou
a circular mensalmente, pautado pela filosofia
de valorização da classe. A direção do veículo foi
assumida por Antônio Carlos Duarte Moreira,
que conseguiu eliminar boa parte dos custos
de veiculação ao buscar apoio publicitário para
algumas seções do jornal.
Foi também no ano de 1982 que as primei-ras agentes fiscais de rendas chegaram à Afresp.
O acontecimento tornou-se significativo, uma vez
que a profissão, até então, era composta de um
quadro masculino. Entre as 22 agentes nomeadas pela Secretaria da Fazenda, após as duras
provas do concurso público, havia economistas,
contadoras, pedagogas, tradutoras juramentadas,
advogadas e jornalistas. Algumas delas já atuavam no campo do funcionalismo público, mas,
para outras, a conquista representou uma forte
guinada na vida profissional.
Como foi o caso da associada, Antônia Emília
Pires Sacarrão, que passou no concurso de 1979
na 43º posição, entre os 1.400 aprovados. Ela foi
nomeada Agente Fiscal de Rendas em 1982, no
entanto, ficou impedida de assumir uma função
interna na fiscalização por um ano, já que na época
havia um tratamento diferenciado entre homens
e mulheres, que, por sua vez, só podiam exercer
cargos operacionais. No ano seguinte assumiu
a posição de Consultora Tributária, na qual
permaneceu por 22 anos. Além disso, atuou como
Juíza do Tribunal de Impostos e Taxas e também
foi instrutora da Escola Fazendária do Estado de
São Paulo. Um exemplo de força e competência
feminina dentro da categoria e na sociedade.
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Naquele período, a diretoria preocupouse também em expor seus problemas, suas
preocupações, suas metas e suas diretrizes junto
à classe. Para tanto, visitou diversas regiões do
estado, levando sua palavra e ouvindo opiniões,
queixas, sugestões e reivindicações dos agentes
fiscais de rendas. A administração de Luiz Augusto
Guedes, contudo, precisou ser interrompida
por um nobre motivo, visto que, no início de
1983, o então presidente da Afresp foi nomeado
coordenador da Administração Tributária do
estado de São Paulo.
Além de Luiz Augusto, Vitor Sapienza, que
na época atuava como presidente do Conselho
Deliberativo da Associação, também foi escolhido
para atuar no órgão, no cargo de delegado regional
tributário da grande São Paulo, função que já
havia ocupado anteriormente e a exerceu com
meritório desempenho. A escolha e a designação
desses associados para ocupar postos de grande
relevância na administração fazendária paulista,
além de um orgulho para a categoria, tornavam
mais viável a defesa direta das reivindicações
da classe dos agentes fiscais junto às altas
autoridades da Secretaria da Fazenda e de outros
órgãos do estado.
Foi então que, em 16 de março daquele
mesmo ano, Baldomero Wey Garcia assumiu,
provisoriamente, a presidência da Afresp.
Entrevistado pelo Servidor Unido, logo após
assumir a direção da Associação, Baldomero
afirmou que a escolha de Guedes para o mais alto
posto da Administração Tributária “representa
uma incontestável vitória da classe fiscal de São
Paulo e constitui para todos os agentes fiscais de
rendas, aposentados ou em atividade, motivo de
incontida satisfação”.
Seguindo o mesmo propósito de atuação
que havia sido propagado durante a campanha
eleitoral, o plano de expansão proposto pela
Diretoria da Afresp foi aprovado pelo Conselho
Deliberativo e, a partir daí, começaram as
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aquisições de terrenos para a construção dos
Centros de Convivência da categoria. O primeiro
projeto a sair do papel beneficiou a classe com
um centro de lazer em Bauru. Em poucos anos,
seriam 14 centros de convivência em diferentes
cidades, contemplando os associados de todo o
estado. A maioria deles conta com facilidades,
como piscina, churrasqueira, campo de futebol
e quadras, além de playground e salão de jogos.
Transformações seguiram-se também no
Estatuto Social da Associação. Após uma
Assembleia Geral Extraordinária, realizada
em 28 de julho de 1984, diversas alterações
foram introduzidas no regulamento anterior.
As principais, porém, foram a possibilidade de
reeleição da Diretoria e a descentralização das
urnas para a recepção de votos nas eleições.
Com essa última medida, foi abolido o voto por
correspondência, que, até então, era a única
maneira de os colegas que estavam distantes da
Capital participarem das eleições.
Luiz Augusto Guedes foi reeleito para o cargo
de presidente nas eleições do final do ano de
1984. Além de Guedes, a Diretoria escolhida
para comandar o triênio de 1985-1987 também

contava com a participação de Geraldo Lopes,
como primeiro vice-presidente; Vitor Sapienza,
como secretário-geral; José Albemor Ribeiro
de Castro, como primeiro tesoureiro; e Erasmo
Bardi, como segundo tesoureiro.
Em uma emocionante cerimônia, realizada em
11 de janeiro de 1985, na presença de um grande
número de agentes ficais de rendas, seus familiares
e convidados ilustres, a Diretoria e o Conselho
Deliberativo tomaram posse. Em seu discurso, o
presidente Guedes listou algumas das dificuldades
enfrentadas pela gestão anterior, como o péssimo
relacionamento com a administração pública e
o déficit nas contas da entidade. De acordo com
Guedes, os obstáculos estavam sendo superados,
uma vez que a classe se encontrava unificada e as
finanças, equilibradas. O presidente ponderou
também que “sem o agente fiscal para acompanhar
o processo de arrecadação do estado, não haveria
a marca do progresso”.
Mudanças também aconteciam no cenário
político brasileiro. Com a Lei da Anistia em vigor
desde 1979 e com a flexibilização da legislação
partidária, que possibilitou a organização de cinco
partidos políticos, sendo três de oposição ao
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governo, outras mudanças de caráter institucional
passaram a acontecer durante a década de 1980.
Entre elas, a realização de eleições diretas para
os governos estaduais no ano de 1982. Nesse
pleito, o regime militar sofreu grandiosa derrota.
A oposição elegeu dez governadores dentre os 23
que disputavam as eleições, entre eles: São Paulo,
Minas Gerais e Rio de Janeiro.
Era a base política e institucional que faltava
para acelerar a mobilização popular necessária
para pôr fim ao regime militar e implantar o
democrático estado de direito. Os governadores
eleitos pelo voto direto tomaram posse em março
de 1983, em meio ao agravamento da crise
econômica, aprofundada pelo aumento da dívida
externa, pela suspensão dos direitos internacionais
e pela paralisação dos investimentos estrangeiros.
O Brasil entrou em intensa recessão econômica e o
desemprego ganhou proporções sem precedentes.
Esse foi o fértil cenário do início de um movimento
popular que exigia eleições diretas para presidente
da República, sob as singelas palavras de ordem:
“Diretas já!”.
O movimento pelas eleições diretas ganhou
as ruas e mobilizou milhões de pessoas em
manifestações que exigiam a aprovação da
emenda constitucional apresentada pelo então
deputado Dante de Oliveira. Mas, depois de
ir à votação no Congresso Nacional, sob o
comando do general Newton Cruz, a reforma
foi rejeitada, mantendo a eleição do presidente
pela via indireta, por meio de um colégio eleitoral
constituído pelos próprios parlamentares e
representantes indicados pelas Assembleias
Legislativas de todos os estados.
Foi, então, que Tancredo Neves, um dos
líderes do movimento que incendiara o País em
defesa do voto livre, aceitou a indicação de seus
companheiros porque era a hora de avançar.
Mesmo forçado a concorrer no colégio eleitoral,
composto em sua maioria de deputados e
senadores do governista Partido Democrático e
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Social (PDS), Tancredo lançou-se candidato pelo
Partido do Movimento Democrático Brasileiro
(PMDB), que era de oposição.
Para bater seu adversário, que era ninguém
menos que o paulista Paulo Maluf, Tancredo
compôs com setores governamentais hostis à
candidatura situacionista, como o maranhense
José Sarney, que abandonou a presidência
do PDS, carregando consigo uma dissidência
numerosa de parlamentares. Seu grupo fundou
o Partido da Frente Liberal, enquanto Sarney
filiava-se ao PMDB para ser o vice na chapa de
Tancredo, ajudando a assegurar a vitória. Na
verdade, Tancredo e seus mais próximos preferiam
que o vice fosse o empresário paulista Antônio
Ermírio de Moraes, mas o nome foi recusado
pela aliança política. A contagem final: 480
votos a favor contra 180, com 17 abstenções.
Tancredo Neves venceu as eleições indiretas em
15 de janeiro de 1985, data que simboliza o fim
de mais de 20 anos de ditadura militar. Entraram
para a história suas palavras: “Não vamos nos
dispersar. Continuemos reunidos, como nas
praças públicas, com a mesma emoção, a mesma
dignidade e a mesma decisão. Se todos quisermos,
dizia-nos, há quase 200 anos, Tiradentes, aquele
herói enlouquecido de esperança, podemos fazer
deste País uma grande nação. Vamos fazê-la!”.
A tão esperada posse, no entanto, nunca
ocorreu. No dia 14 de março, véspera de assumir
o cargo, o ex-governador de Minas Gerais teve de
ser operado às pressas no Hospital de Base, em
Brasília. Era o início de um pesadelo que exigiria
outras seis intervenções cirúrgicas e se estenderia
até sua morte, em 21 de abril.
Diante da situação, foi alçado ao cargo de
chefe da nação o vice-presidente, José Sarney.
Na ocasião de sua posse como presidente
do Brasil, comprometeu-se a respeitar todos
os compromissos assumidos pela Aliança
Democrática perante a nação. O último militar
a comandar o governo, o general João Baptista
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Figueiredo, recusou-se a participar do ato
protocolar de posse e passar a faixa presidencial
ao novo presidente, afinal Sarney havia saído do
partido governista e ido para a oposição. Estava
encerrada a ditadura militar.
Na época, a situação econômica, com
a disparada dos preços, era francamente
desfavorável. Com a complicada missão de
recuperar a economia nacional, o governo de
Sarney adotou o primeiro plano heterodoxo
de combate à inflação, com o Plano Cruzado,
que, além de congelar os preços e os salários,
instituía a reforma monetária, substituindo o
Cruzeiro pelo Cruzado. O plano também previa
o chamado “gatilho salarial”: toda vez que a
inflação atingisse ou ultrapassasse os 20%, os
assalariados receberiam um reajuste automático
no mesmo valor, mais as diferenças negociadas
nos dissídios das diferentes categorias. Essa
medida, em especial, afetaria bastante a classe
dos agentes fiscais de rendas, uma vez que, em
1987, sob o comando de Orestes Quércia, o
Governo do estado extinguiu o gatilho salarial
para os servidores públicos.

Em um primeiro momento, a estratégia do
Plano Cruzado deu certo: a inflação foi reduzida
de 12,47% em fevereiro de 1986 para 1,43% em
outubro do mesmo ano, a população passou a
consumir muito mais e os fundos aplicados foram
lançados na economia. Meses mais tarde, o plano
foi à falência. A estabilidade forçada dos preços
retraiu os setores produtivos e fez que alguns bens
de consumo desaparecessem das prateleiras, e
as reservas cambiais do Brasil foram enxugadas.
Não havia outra saída senão declarar a moratória,
ou seja, o não pagamento da dívida externa, no
início de 1986. Outras tentativas de se derrubar a
escalada inflacionária foram tentadas até o início
de 1989, por meio dos planos Cruzado II, Bresser
e Verão. Todos fracassaram e a aceleração dos
preços fechou a década batendo a casa de 80%
ao mês, em um quadro de hiperinflação.
Em meio a esse clima de crise econômica,
instaurou-se também a Assembleia Constituinte,
que foi dividida em mais de uma dezena de
comissões temáticas para trabalhar sobre
os capítulos da nova Constituição, que seria
promulgada em 1988. Mesmo com alguns
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Assembleia da Afresp, em 27 de fevereiro de 1988

conflitos de interesse referentes à intervenção
do Estado na economia, houve um consenso em
torno de questões fundamentais relacionadas
aos direitos individuais, políticos e sociais.
No que se refere aos direitos civis e sociais, o
documento foi influenciado pela Declaração
Universal dos Direitos Humanos e instituiu
um Estado democrático, além de estabelecer
garantias de condições sociais mínimas para os
cidadãos brasileiros.
Como um reflexo do que acontecia no País,
os agentes fiscais também se mobilizaram para
alcançar seus objetivos. Um deles, no ano de 1986,
era o reajuste salarial, pois a categoria foi uma
das únicas a não ter alterações nos vencimentos
após a implantação do Cruzado. A partir daí, a
Afresp iniciou uma série de discussões e práticas
para que suas reivindicações fossem atendidas,
incluindo a participação ativa no projeto de lei
estadual que tramitava à época e tinha como
objetivo reformular o regime de trabalho dos
agentes fiscais de rendas.
A esse projeto a Afresp emprestou todo
apoio e colaboração necessários, após ouvir
a classe e colher subsídios entre todos os seus
integrantes, em suas diferentes funções. Nessa
fase de estudos, o presidente da Afresp, Luiz
Augusto Guedes, manteve alguns encontros
com os assessores do secretário da Fazenda,
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esclarecendo pontos do projeto, justificando
propostas e, principalmente, defendendo com
veemência níveis de remuneração compatíveis
com a complexidade e a responsabilidade do
cargo de agente fiscal, que havia tempos estava
fixado em valores pouco mais que irrisórios, ainda
mais quando comparados aos estabelecidos
pelas demais unidades federativas.
No entanto, encontrar um consenso entre as
propostas da Afresp e da CAT não foi algo fácil.
Por isso, quando a Lei Complementar nº 500,
de 29 de dezembro de 1986, foi promulgada,
as alterações previstas para a carreira e para a
remuneração recebida pelos fiscais estavam longe

de ser o ideal. Além disso, entre os principais
artigos implantados pelo decreto estava a
obrigatoriedade da prestação de serviços em
unidades incumbidas de fiscalizar mercadorias
em trânsito pelas divisas do estado por um
período mínimo de dois anos, a contar do início
do exercício do cargo.
Diante da situação, era inevitável que a
insatisfação tomasse conta dos associados.
Como se não bastasse a questão do gatilho
salarial, a baixa remuneração e as péssimas
condições de trabalho nos postos de fronteira
eram adversidades constantes que permeavam
a realidade da classe fiscal. Nesse contexto,
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fez-se necessário prosseguir lutando e articular
novas maneiras de pressionar os órgãos da
administração pública por mudanças.
A Afresp estava participando ativamente da luta
empreendida pelas lideranças do funcionalismo
público estadual para impedir a aprovação do
Projeto de Lei Complementar n° 08/87, que
extinguia o gatilho salarial para os funcionários
públicos. Chegando, até mesmo, a publicar uma
nota de repúdio assinada pelo presidente Guedes
no jornal Folha de S.Paulo, em maio de 1987.
Por meio de assembleias e reuniões com os
associados, as discussões eram fomentadas e os
planos de ação debatidos. Em uma delas, realizada
em caráter emergencial em meados de junho
daquele mesmo ano, mais de 200 associados de
todo o estado comparecerem à sede da Capital.
No encontro, que durou cerca de cinco horas,
as delegações do interior, principalmente, não
esconderam a revolta do pessoal designado para
trabalhar nos postos fronteiriços pelos baixos
salários recebidos e a completa falta de apoio para
o desenvolvimento satisfatório de suas atribuições.
Meses depois, em dezembro, seria a vez de
Luiz Augusto Guedes, acompanhado de agentes
fiscais representantes de diversas regiões do
estado, enviar ao coordenador da Administração
Tributária, Bráulio Antônio Leite, um pedido de
reposição salarial e de instituição da quota única,
com mais de 1.100 assinaturas. Na oportunidade,
os representantes da Associação reafirmaram
verbalmente ao coordenador da Administração
Tributária as dificuldades financeiras e as precárias
condições de trabalho que os integrantes do nível
inicial da classe estavam enfrentando diante da
inflação incontrolada e da incompleta instalação
de muitos postos fiscais de fronteira.
Foi também, nessa época, que a Associação
dos Agentes Fiscais de Rendas do Estado de São
Paulo ganhou dois parceiros importantes na luta
por melhorias para seus associados. Uma vez
que, em outubro de 1987, foi fundada a Apafresp

72

Assembleia Geral Extraordinária, realizada em
frente ao Hospital do Servidor do Estado, 1988
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(Associação dos Pensionistas dos Agentes Fiscais de
Rendas do Estado de São Paulo), que uniu forças
com a Afresp na luta pelos direitos dos pensionistas.
O órgão nasceu da necessidade de esclarecimento
das famílias dos agentes fiscais falecidos, em relação
à habilitação junto ao Instituto de Pagamentos
Especiais de São Paulo (Ipesp) para o recebimento
da pensão deixada por seus parentes. A iniciativa
partiu de um grupo de familiares que se reunia
em suas próprias casas para trocar informações e
desfazer dúvidas, até que conceberam a existência
de uma entidade que falasse por todos. Além disso,
antes da Apafresp, era o próprio presidente da
Associação quem mantinha contato com o Ipesp
em busca de soluções.
O segundo parceiro seria o Sindicato dos
Agentes Fiscais de Rendas do Estado de São Paulo
(Sinafresp), criado no dia 26 de novembro de 1988,
após a promulgação da Constituição Federal, que,
em outubro do mesmo ano, autorizou a formação
de entidades sindicais no serviço público. O
objetivo era ter uma entidade totalmente voltada
para as lutas classistas, trabalho que anteriormente
era realizado apenas pela Associação.
O cenário atribulado em que se encontrava
a classe fiscal no final da década de 1980
representava também um grande desafio a ser
superado pela chapa vencedora das eleições para
a Diretoria e o Conselho Deliberativo, que foram
realizadas em novembro de 1987. Na Capital e
nas sedes regionais, o comparecimento maciço
dos associados demonstrou que a classe estava
mobilizada e interessada em influir na escolha
daqueles que estariam à frente das próximas
batalhas pelas reivindicações.
Em clima de expectativa, a apuração dos votos
foi feita imediatamente após o encerramento do
sufrágio, permitindo conhecer os eleitos poucas
horas depois do pleito. Foi então, com a vitória
da chapa “Valorização”, que João Eduardo Leite
de Carvalho foi eleito presidente da Associação.
Ao seu lado, estavam João Leiroz, como primeiro
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vice-presidente; José Antônio Pinto de Lima,
como secretário-geral; José Moacir Rodrigues,
como primeiro tesoureiro; e Guilherme Alvarenga
Pacheco, como segundo tesoureiro. Durante a
campanha eleitoral, a equipe de João Eduardo
participou de diversas reuniões por todo o estado,
renovando as esperanças de seus colegas com a
promessa de perseguir, com fervor religioso, o
reconhecimento da carreira de agente fiscal de
rendas do estado de São Paulo.
A chapa “Valorização” estava assumindo
a presidência da Afresp em um momento
delicado, de grande expectativa quanto ao
reajuste salarial, e este seria o primeiro desafio

a ser enfrentado. Reiterando a atmosfera de
esperança no futuro, uma confraternização de
alto nível, como há muito não se via, foi realizada
para a solenidade de posse da nova presidência.
O evento aconteceu, em 9 de janeiro de 1988,
na sede da Associação dos Funcionários Públicos
do Estado de São Paulo, localizada no centro
histórico da cidade.
Entre as mais de 800 pessoas presentes,
estavam autoridades, companheiros da Capital
e várias delegações do interior, além de familiares
e amigos. Entre eles, José Machado de Campos
Filho, secretário da Fazenda; Hélio César Rosas,
deputado federal; Vitor Sapienza, agente fiscal
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Festa de 40 anos da Afresp, em 1988

de rendas eleito deputado estadual; Bráulio
Antônio Leite, coordenador da Administração
Tributária; Jair Lopes, diretor do Centro de
Informações Econômico-Fiscais (Cinef); Erasmo
Bardi, delegado regional tributário de Campinas;
e Luiz Augusto de Carvalho Guedes, que, naquela
oportunidade, encerrava seu mandato à frente
da presidência da Afresp.
Em seu discurso de posse, João Eduardo ressaltou
a importância de mobilizar a classe em âmbito
estadual sem esquecer do valor que as iniciativas e as
ideias individuais tinham para a realização das ações
que trariam um futuro promissor a toda a categoria.

Além disso, afirmou: “Precisamos desenvolver
ações consequentes e sérias para que alcancemos
a efetiva valorização de nossa carreira. Precisamos
nos conscientizar do valor e da importância social
e econômica de nossa atividade profissional.
Precisamos da união e da participação de todos
para alcançarmos nossos objetivos: salário digno e
justo, elaboração de nossa Lei Orgânica e melhores
condições de trabalho”.
Ao som dos aplausos que irromperam da
plateia, iniciou-se o brilhante período de 12 anos
em que João Eduardo Leite de Carvalho ficaria à
frente da presidência da Afresp.
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5
Afresp - União, trabalho
e novo paradigma

5

1990

Adquirida a sede regional de Campinas.
Conquista da Gratificação Especial de
Incremento à Arrecadação (GEIA).

1995

Criado o Fundo de Assistência Social
da Afresp, o Fundafresp.

1997

Inauguração do Edifício Sede.
O site da Afresp é oficialmente lançado.
Realizado concurso para ingresso na carreira
de agente fiscal de rendas. No edital,
400 vagas foram disponibilizadas.

1998

Realizada pela primeira vez a Campanha
de Vacinação da Amafresp.

1999

A Amafresp realiza o primeiro transplante
de fígado de um associado, em cirurgia
realizada no Hospital Albert Einstein.

Afresp - União, trabalho e novo paradigma

S

e os anos de 1980 trouxeram novos
e importantes modelos de atuação
política e econômica para o Brasil e
para o mundo, a década que veio a
seguir não apenas manteve o ritmo de transição,
mas também foi marcada pela consolidação de
grandes mudanças. Até então, o contexto político
internacional era pautado por uma dinâmica de
confronto entre os blocos capitalistas ocidentais
e os socialistas do Oriente. No entanto, a Guerra
Fria, apoiada nas diferenças entre as visões e os
entendimentos sobre os rumos econômicos e
o papel do indivíduo na sociedade, chegou ao
fim e foi eclipsada por outros conflitos após a
emblemática queda do muro de Berlim, em 1989.
A partir daí, questões étnico-culturais, religiosas,
separatistas e nacionalistas ganharam destaque
e renasceram com força em diversos países da
África, em nações islâmicas e, ainda, na Europa.
Enquanto isso, a América Latina continuava na
luta para construir e afirmar sua identidade.
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Por outro lado, o processo de globalização
avançou, ultrapassando antigas fronteiras
territoriais, permitindo que as conexões e a
integração econômica, cultural e social entre
países e pessoas do mundo todo se tornassem
outra realidade. Além disso, a revolução
tecnológica, em destaque na informática, na
webmídia e nas telecomunicações, continuou
provocando mudanças nas formas de trabalhar
e relacionar nos mercados.
Com as possibilidades oferecidas pelas novas
tecnologias da informação, os acontecimentos eram
transmitidos de imediato pela televisão. Desastres
naturais, guerras, eventos políticos, musicais ou
esportivos eram vistos, simultaneamente, por
centenas de milhões de pessoas. Informações diretas
sobre cotações das principais bolsas de valores do
mundo podiam ser obtidas pelos profissionais da
área de finanças sem grandes dificuldades. Nos
campos da educação e da ciência, as mudanças
também representavam um avanço, ao facilitarem
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a propagação e o acesso aos grandes bancos de
pesquisa e às últimas descobertas da área.
O novo cenário que se desenhava exigiu que
os Estados buscassem outras formas de firmar
acordos e parcerias, norteados por novas
diretrizes de acordo com o contexto mundial, por
associações com grandes e emergentes potências
ou pela formação de blocos econômicos que,
assim, permitissem relações privilegiadas entre
seus integrantes. Como foi o caso da União
Europeia, formalizada pelo Tratado de Maastricht,
em 1992. Ou o Mercosul, que a partir de 1995,
estabeleceu uma zona de livre comércio com a
eliminação progressiva das barreiras alfandegárias
entre alguns países da América Latina.
Apesar da turbulenta fase pela qual passava
a economia brasileira no final da década de
1980, o primeiro ano de João Eduardo Leite à
frente da presidência da Afresp resultou em saldo
positivo para a classe. O ano de 1989 foi marcado
não apenas pela luta constante em defesa dos
interesses dos agentes fiscais, mas também por
realizações e inaugurações que solidificavam a
união e o fortalecimento dos associados.
No entanto, muito enfrentamento foi necessário
para que os frutos pudessem ser colhidos. Diante
da situação crítica provocada pela política de
arrocho salarial do governo à época, os agentes
fiscais de rendas e os demais servidores fazendários
realizaram, em março daquele mesmo ano, uma
greve geral que repercutiu em todo o estado
de São Paulo, nas áreas tributária e financeira,
abrangendo a paralisação total de oito das sedes
regionais do interior e das atividades nos postos
fiscais de fronteira e na Secretaria da Fazenda.
Como resultado, uma vitória: a remuneração
dos servidores sofreu um reajuste diferenciado de
25,11%, compensando parte das pesadas perdas
salariais sofridas desde abril de 1988.
Na Assembleia Legislativa, de maio a outubro
de 1989, a Associação desenvolveu atividades que
visavam garantir à classe os avanços necessários

na nova Constituição Paulista, em elaboração
naquele momento. Depois de longas análises e
conversas com deputados constituintes, muitas
emendas e ofícios foram formulados, resultando
em conquistas como os avanços em relação
à Lei Orgânica do Fisco; a equiparação da
remuneração dos aposentados e dos pensionistas
em relação a dos colegas ativos, com retroação
dos efeitos da lei de 5 de outubro de 1988; e
a supressão do dispositivo constitucional que
vedava a participação de servidores no produto
da arrecadação de tributos e multas.
A Afresp ainda participou da aprovação do
PL nº 575/89, que ampliou a classe em mais
1.200 cargos. Além de formular emendas junto
a parlamentares, que resultaram na modificação
do PLC nº 52/89, estendendo o benefício do 13º
salário aos pensionistas e garantindo a todos os
servidores públicos estaduais a licença-prêmio nos
termos dos artigos 209 a 214 da Lei nº 10.261/68.
As conquistas não apenas significavam um avanço
em termos de valorização da profissão, mas
também representavam um passo à frente dado
pela Associação na luta pelos interesses da classe.
Desse processo de elaboração da Constituição
paulista, nasceu um novo sistema tributário,
considerado descentralizador e com acentuado
perfil federalista. As críticas surgiram logo após
sua aprovação, por ser considerado bastante
complexo, pouco transparente e injusto, visto que
apresentava uma carga tributária com peso de
mais de dois terços de impostos indiretos e cerca
de um terço de impostos diretos.
Além disso, o sistema dava margem a uma
possível guerra fiscal entre os estados em busca
de investimentos industriais. Por isso, logo no
início dos anos de 1990, ganhava força um
movimento que clamava pela reforma tributária.
Especialmente nas campanhas publicitárias dos
candidatos à presidência da República, possíveis
sucessores de José Sarney. Em geral, o tema era
abordado de modo amplo, com grande apelo
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emocional, sem que propostas efetivas e bem
estruturadas fossem apresentadas.
Nos meses finais de seu mandato, a impopularidade de Sarney batia recordes e o
Brasil encontrava-se em meio a uma crise
econômica gravíssima, atropelada pela hiperinflação. De fato, em 1989, os candidatos, de modo geral, pautavam-se pela necessidade de colocar em prática meios que
pudessem conter a espiral inflacionária.
A expectativa – talvez construída com base
nos planos heterodoxos de combate à inflação – era de que uma solução repentina, que
pudesse conter os aumentos dos preços e de
valorizar a moeda nacional, fosse encontrada.
Nesse cenário, Fernando Collor de Mello
despontou como um dos principais candidatos
nas primeiras eleições diretas após o período de
ditadura militar no Brasil, embora pelo modesto
Partido Trabalhista Cristão (PTC). Na época, o
jovem político ficou conhecido como o “caçador
de marajás”, porque quando governador de
Alagoas combateu privilégios no funcionalismo
público do estado que lhe deu matéria de capa
na revista Veja com esse título. Candidato à
presidência, seu principal mote de campanha era
acabar com a corrupção no País e pôr um ponto
final na carreira de políticos que se aproveitavam
do estado. Bem recebido pela população e
agraciado pela mídia, Collor derrotou Luiz Inácio
Lula da Silva nas eleições de 1989 e assumiu a
presidência do Brasil no ano seguinte.
Apenas um dia após tomar posse, em 16 de
março de 1990, Collor e a ministra da Economia,
Zélia Cardoso de Mello, anunciaram o Plano
Brasil Novo, que ficaria mais conhecido como
Plano Collor. O projeto foi uma tentativa, sem
sucesso, de conter a hiperinflação e resultou em
uma das intervenções mais radicais na economia
do País, sendo resumido na memória nacional
ao bloqueio do dinheiro da população. Uma vez
que, em muitos casos, economias poupadas ao
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longo de uma vida inteira ficaram congeladas no
Banco Central.
Com o Plano Collor, cerca de 80% dos
depósitos das contas-correntes, das cadernetas
de poupança e do overnight – modalidade em que
o investidor aplicava no fim do dia e recebia os
juros da noite no dia seguinte –, acima de 50 mil
cruzados novos foram congelados por 18 meses. O
governo prometeu corrigir o dinheiro pela inflação
da época, mas, na prática, somente metade dos
recursos foi devolvida com rendimentos.
O projeto de Collor também foi marcado
por medidas de caráter liberal que objetivavam
tornar o cenário econômico mais dinâmico. Dessa
forma, buscou-se promover a abertura gradual da
economia brasileira em relação à concorrência
externa, apoiando-se no fim de restrições para
importação e subsídios às exportações, entre
outras ações, como o fechamento e a privatização
de diversas empresas estatais, que resultou na
demissão em massa de servidores públicos.
O descontentamento da população tornou-se
ainda maior quando o irmão de Fernando Collor,
Pedro, denunciou o então presidente por corrupção
e desvio de dinheiro público. As acusações
geraram uma investigação que comprovou os
atos ilegais do líder político, culminando com
o primeiro processo de impeachment do Brasil.
Fernando Collor de Mello chegou a renunciar no
final do ano de 1992 para não perder seus direitos
políticos, mas o Congresso já havia votado por
sua deposição. Coube, então, a Itamar Franco, o
vice, assumir a presidência e concluir o mandato,
enquanto Collor de Mello se manteria afastado
da carreira política por muitos anos.
Nesse ínterim, a Associação batalhava para
garantir outra importante conquista. Após
um longo processo de negociações, marcado
por dificuldades, divergências e incidentes, o
governador de São Paulo, Luiz Antônio Fleury Filho,
assinou a mensagem de vinculação do prêmio de
produtividade e das quotas fixas, incorporadas
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Entrega do anteprojeto da Lei Orgânica do Fisco Estadual ao coordenador da Administração Tributária,
Tabajara Acácio de Carvalho, julho de 1991

ou integradas à quota da Gratificação Especial
de Incremento à Arrecadação (GEIA).
A GEIA havia sido criada em junho de 1990,
durante o governo de Orestes Quércia. Mas
foi somente no ano seguinte que o secretário
da Fazenda, Frederico Mazzucchelli, assinou
a resolução que permitiu que ela voltasse a ser
vinculada às cotas do prêmio de produtividade.
No início de 1992, o governador Fleury confirmou
a decisão da Secretaria da Fazenda, que
representou o primeiro passo para a revalorização
profissional dos AFRs.
Na ocasião da outorga, Frederico Mazzucchelli
reiterou a importância de ações que valorizassem
a classe e acrescentou: “Não me canso de repetir
que hoje nossa única e forte moeda é o ICMS,
e o ourives dessa riqueza estadual é o agente

O então presidente da Afresp, João Eduardo Dado
Leite de Carvalho, em reunião com o secretário da
Fazenda Frederico Mazzucchelli, em janeiro de 1992

II Seminário de Conjuntura e Comunicação,
realizado pelo Sinafresp, em 3 de julho de 1992

fiscal. Pela função que exerce, merece salários
compatíveis com a responsabilidade e a relevância
de suas atividades”.
Embora o projeto, naquele momento, não
contemplasse todas as expectativas da classe,
era inegável que a conquista seria expressiva na
medida em que representasse a aspiração de
décadas de reivindicações. Isso porque, a fim de
correlacionar o produto do trabalho do agente
fiscal de rendas e a contrapartida remuneratória
de responsabilidade do estado, significava a
mola mestra que objetivava a ação fiscalizadora
com vistas à ampliação dos recursos financeiros
disponíveis ao governo, atendendo, assim, ao
interesse da coletividade paulista.
Nesse mesmo período e no âmbito do plano de
carreira, outros dois projetos de lei beneficiaram
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Assembleia Geral Extraordinária da Afresp, em 14
de março de 1992

Reunião da Diretoria da Afresp, em 1993

Praça da Sé, 1993: o presidente da Afresp em discurso durante a manifestação dos servidores públicos

os agentes fiscais de rendas. O primeiro deles,
o PLC nº 34/94, fez que os profissionais ativos
e inativos passassem a receber o Bolão, e o
segundo, o PLC nº 25/94, garantiu a promoção
automática para aqueles que cumprissem o
estágio probatório.
Eram triunfos importantes e que marcavam
um período de intensas atividades, em que a
Afresp demonstrava, de maneira inequívoca,
sua determinação em consolidar o caminho
de valorização profissional do agente fiscal de
rendas. E, além disso, garantisse recursos para
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obras e serviços públicos que beneficiassem a
população paulista. Caminho esse que, em 1993,
completava 45 anos de história. Daquela mesa e
seis cadeiras cedidas por colegas para a primeira
Assembleia em 1948 até então, a Associação havia
se consolidado em uma entidade forte, graças aos
esforços de seus presidentes, seus diretores e seus
associados.
O marco era de grande significância para
a trajetória da Associação e, por si só, rendia
grande motivo para comemorar. No entanto, no
mesmo período, a nomeação do colega, deputado
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Vitor Sapienza, para a presidência da Assembleia
Legislativa reforçou o clima de celebração e foi
motivo de orgulho para a classe fiscal paulista.
Eleito para o biênio de 1993/1994, em 15 de
março, Sapienza contou com o voto de 78 dos 84
deputados estaduais que participaram da decisão.
Formado em Economia, Sapienza iniciou sua
trajetória na carreira de agente fiscal em 1962 e, anos
mais tarde, ocupou o cargo de delegado regional
tributário da grande São Paulo. Foi eleito deputado
estadual pela primeira vez em 1986 e reeleito outras
seis vezes, sendo uma das principais metas de seu
trabalho a valorização do funcionalismo público.
Com esse propósito, Sapienza garantiu diversas
conquistas a essa categoria de profissionais, como
a definição do plano de cargos, vencimentos e
salários da Secretaria da Fazenda e a concessão
e a ampliação do percentual de gratificação aos
agentes fiscais de rendas.
Para a celebração, um banquete foi organizado
no amplo salão de festas do tradicional Clube
Esperia. A homenagem ao colega entrou para a
memória pelo clima transbordante de alegria, que
marcou o acontecimento social inesquecível, do
qual participaram mais de mil agentes fiscais de
rendas de todas as regiões do estado.
Foi, também, graças ao trabalho de Sapienza
que se tornou possível inserir no parágrafo único
do artigo 23 da Constituição Paulista o item
que dispõe sobre a criação da Lei Orgânica do
Fisco mediante ato complementar. Na época,
o pretendido diploma legal era pauta frequente
nas reuniões da Associação e até numa comissão
especial – formada pelos colegas Antônio Uadi
Cippiciani, Airto Aravechia e Newton Nogueira –
que havia sido criada para elaborar um anteprojeto.
Uma vez aprovada e sancionada, a lei composta de
um conjunto de normas estabeleceria, entre outras
medidas, autonomia técnica e independência
à administração tributária e trabalhista. Sendo
um instrumento jurídico que asseguraria uma
fiscalização moderna, independente e livre de

pressões externas. O texto final do anteprojeto,
elaborado em conjunto pela Afresp e pelo Sinafresp,
foi apresentado às autoridades da Administração
Tributária em 1994.
Também no ano de 1994, ocorreu a posse da
nova Diretoria, eleita para o triênio de 1994/1996,
e dos dez novos conselheiros da Associação.
A cerimônia ocorreu na noite de 7 de janeiro no
Buffet La Residence, na Capital paulista, e contou
com a participação de cerca de 700 pessoas –
entre autoridades, representantes de entidades
congêneres, colegas e familiares.
A participação de numerosas caravanas vindas
de diversas cidades do interior foi fundamental
para realçar o brilho da solenidade. Isso porque
a presença dos associados de outras regiões do
estado reforçava a ideia de que o programa de
ação descentralizadora das atividades e dos
serviços, posto em prática durante as duas últimas
administrações presididas por João Eduardo, foi
recebido com grande aprovação pelos colegas das
sedes regionais.
A nova Diretoria, que manteve João Eduardo Leite
de Carvalho à frente da presidência, foi constituída
por: Antonio Celso Pereira, vice-presidente; Walter
Barbieri, segundo vice-presidente; José Luiz de
Carvalho Soares, secretário-geral; Dario Gomes
Protta, secretário adjunto; Paulo Roberto Bueno,
primeiro tesoureiro; e Júlio César Costa Sá, segundo
tesoureiro.
Também foram empossados os novos conselheiros, cujos mandatos durariam até janeiro de
2000. Eram eles: Teruo Massita, Sérgio Mazzoni,
Marcelo Albuquerque Felizola, Durvail Soares
Pompeo, Nelson de Almeida, Geraldo Roberto
Bócoli, Edson Hurtado Candido, Ademar Vilela
Simões, Sebastião Tadeu de Vasconcelos e
Fernando Martins Rossit.
O primeiro ano da nova gestão foi marcado
não apenas pelo incentivo à continuidade dos
campeonatos de futebol, já tradicionais entre os
associados, mas igualmente pela ampliação do
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leque de alternativas para os fãs de esportes. No
ano de 1994, a Associação organizou torneios de
tênis, conveniou-se com academias de natação e
mostrou que, além de “bons de bola”, os AFRs
também destacavam-se na sinuca, no truco, no
atletismo e na pesca.
Em setembro daquele mesmo ano, a Afresp
firmou novas parcerias com seguradoras e
corretoras visando ampliar seu leque de serviços
e oferecer ainda mais opções aos associados.
Concomitantemente, o novo regulamento da
Amafresp foi publicado, incentivando as inscrições
e divulgando a ampliação das coberturas. Entre
os serviços que passaram a ser oferecidos aos
filiados, estavam o Indicador Médico, enviado via
mala direta a mais de seis mil pessoas, a ampliação
em dobro no número de consultas e internações
anuais, a cartilha de orientação quanto ao uso
dos serviços de emergência da Amafresp e a
inclusão de atendimentos psicológicos no rol dos
serviços cobertos.
Entretanto, talvez o acontecimento mais
importante daquele ano tenha sido a escolha de

Representantes da Diretoria em frente à casa da
sede da Afresp, em 1993

três associados para cargos políticos nas eleições
nacionais de 1994.
Nesse segundo processo eleitoral aberto e com
votação direta depois do fim da ditadura militar
no Brasil, foi possível garantir a ampliação da
representação política da classe dos agentes fiscais
de rendas, com a reeleição do deputado federal
Hélio Cesar Rosas e de Vitor Sapienza, assim
como a vitória de José Carlos Vaz de Lima, então
presidente do Sinafresp, em seu primeiro pleito
concorrendo ao cargo de deputado estadual.

Reunião sobre a Amafresp, em Santos, início da década de 1990
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A conquista de espaço na Assembleia e no
Congresso pelos três representantes políticos
era um fator importante para dar força às
lutas classistas e catalisava a possibilidade de
a categoria participar das decisões políticas do
País, especialmente em relação a questões como
a Revisão Constitucional e a Reforma Fiscal.
Nesse mesmo pleito político, Fernando
Henrique Cardoso (FHC, como logo passou
a ser conhecido) conquistou a presidência da
República. Ele, que havia atuado como ministro
da Fazenda no governo de Itamar Franco, foi
responsável por instaurar, juntamente com uma
equipe de economistas, o Plano Real em 1994.
A medida ficou conhecida como a mais eficaz de
todas as ações que buscaram diminuir a forte
e constante escalada inflacionária brasileira.
Dessa forma, o político, que contava com alta
popularidade, venceu as eleições logo no primeiro
turno, com 54,24% dos votos, sendo, em seguida,
reeleito para o período de 1999 a 2002.
Retirar o Brasil da crise não era o único desafio
previsto para FHC. O governante ainda tinha
como propósito lançar as bases de um novo ciclo
histórico e criar as condições para uma moderna
etapa de desenvolvimento econômico. Dominado
pelo tema da estabilização monetária, ainda sob
a memória dos planos que haviam fracassados
anteriormente, o governo de FHC iniciou-se
sob intensa pressão, principalmente porque a
economia, no início de 1995, encontrava-se em
processo de superaquecimento. Além disso, estava
em curso a crise do México – provocada pela falta
de reservas internacionais, que caíram de US$ 29
bilhões para quase zero, numa enorme fuga de
capitais –, o que levava os economistas de então
a questionarem os regimes de câmbio rígido.
Diante dessas premissas, uma de suas
principais medidas foi a privatização de empresas
públicas com o objetivo de controlar o processo
inflacionário. Dessa forma, FHC conduziu a
venda de estatais nas áreas de telecomunicação,

energia elétrica, mineração e siderurgia para o
setor privado.
O saldo geral foi o desenvolvimento da
economia brasileira, inclusive com a entrada de
maiores investimentos externos, que se canalizaram
em vários setores, com especial destaque para a
indústria automobilística. A quebra do monopólio
nas telecomunicações também ajudou o País a
garantir maior inserção no mercado internacional,
sintonizando o Brasil com o que então acontecia
nas nações mais desenvolvidas.
Do ponto de vista político, o governo FHC
contava com uma ampla base de apoio no
Congresso. Esse cenário possibilitava a aprovação
de várias medidas e alterações constitucionais
como, por exemplo, a emenda que passou a
permitir a reeleição do presidente da República.
Mesmo assim, uma reforma fiscal de maior
impacto não contou com unanimidade.
Enquanto FHC dava seus primeiros passos
como presidente do Brasil no início de 1995, a
Afresp celebrava seus 47 anos de trajetória. A
festa de comemoração aconteceu no dia 17 de
março, em uma noite quente e agradável de sextafeira, que recompensou a participação de 1.100
pessoas, 600 delas vindas do interior do estado.
Até mesmo o presidente da Associação dos Fiscais

Palácio dos Bandeirantes, 1995: reunião de
deputados, diretores de entidades e autoridades
fazendárias com o governador Mário Covas
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Posse da Diretoria da Afresp, em 8 de janeiro de 1997

Hotel Hilton, 1997, participação do seminário
“Reforma da Previdência e questão tributária”

Afresp participa do seminário “Contribuição e
Melhoria”, em 1996

do Amazonas, José Heraldo da Silva, marcou
presença. Os convidados foram contemplados
com um jantar dançante que se prolongou até
as três horas da manhã.
Pelas vozes de David Torres, vice-presidente
do Sinafresp; do deputado federal Hélio César
Rosas; e do então presidente João Eduardo,
o Dado, vieram discursos austeros, porém
esperançosos. Em sua fala, Dado ressaltou que
os agentes fiscais souberam realizar seus anseios,
construindo um destino melhor para o estado e
para a coletividade, mas enfatizou também que
naquele momento especial era preciso lançar
um esforço adicional. Foi, então, que colocou,
e de viva voz, seu apelo pessoal a toda a classe,
movido pelo desejo de superar, por meio da
união e do empenho máximo de cada um dos
agentes fiscais, a crise sem precedentes que o
estado atravessava. “Se houve sacrifício até
então, ele terá que ser majorado, se houve noites
de trabalho, elas terão que ser mais extensas, se
houve trabalho realizado em finais de semana,
esses finais de semana serão em maior número,
isso para que não reste dúvida, para que não
fique nenhuma alternativa outra que não seja
nossa revalorização profissional. Cabe a nós,
agentes fiscais de rendas, fazermos um destino

Seminário internacional sobre “Crimes contra a Ordem Tributária”, em 1997
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melhor para o estado de São Paulo, e eu conto
com a dedicação de cada um dos senhores”.
Simultaneamente à missão reivindicatória,
outras atividades que evidenciam o espírito de
solidariedade da Associação não decantaram
com o passar do tempo. Desde a década
de 1950, a entidade já demonstrava sua
preocupação com questões sociais, e uma das
ações pioneiras foi o envio de verbas para as
vítimas da seca no Nordeste, além do apoio ao
Lar Ebenézer, que prestava assistência a cerca
de 100 crianças.
No entanto, a novidade do ano de 1995 foi a
criação do Fundafresp, o Fundo de Assistência
Social da Associação dos Agentes Fiscais de
Rendas do Estado de São Paulo. Com caráter
filantrópico e sem fins lucrativos, o Fundo surgiu,
inicialmente, para auxiliar entidades de assistência
a menores e idosos carentes. Apenas três meses
após sua efetiva implantação, em junho de 1996,
beneficiou mais de dez entidades de diversas partes
de São Paulo. O projeto foi idealizado pelo AFR
Sérgio Reinhardt Santana, e sua primeira comissão
contou com a participação dos colegas Gilberto
Carlos de Lima, Mara Aparecida Tomasseti, Maria

Os AFRs Oseas, Gabriel, Claudio, Glioli e Wang
(da esq. p/dir.) participam da Corrida de São
Silvestre, em dezembro de 1997

Bernadete Toledo Ferreira, Nelson de Almeida e
Sandra Lynette James.
Sob o mote “Com o pouco de cada um, fazse a alegria de muitos”, o Fundafresp segue
funcionando por meio da doação voluntária de
recursos financeiros dos associados filiados, que
são repassados às organizações assistenciais nas
reuniões mensais dos membros da Comissão
do Fundo. São esses recursos que ajudam nas
atividades do dia a dia das entidades filantrópicas,
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como o pagamento de funcionários e a compra de
alimentos e materiais de trabalho, por exemplo.
Somente em 2016 o valor doado a 234 instituições
ultrapassou a faixa dos R$ 970.000,00.
Já os anos de 1996 e 1997 foram de grande
importância para a modernização e o aprimoramento
da comunicação entre a Afresp e seus associados.
Acompanhando a popularização da internet, a
Associação encarregou-se da instalação do próprio
provedor e tornou-se a primeira entidade de classe
do Brasil a disponibilizar o serviço. Era o período em
que o acesso à internet deixava de ser um privilégio
restrito, em sua maioria, a professores universitários
e se propagava cada vez mais.
Na época, a Embratel havia inaugurado seu
serviço de acesso discado à internet e temiase que a empresa, ainda estatal, criasse um
monopólio e oferecesse sozinha a possibilidade de
conexão à web. Isso não aconteceu porque uma
determinação do Ministério das Comunicações
permitiu a concorrência no setor, com a criação de
diferentes provedores de internet. As companhias
telefônicas ficaram responsáveis por montar a
infraestrutura da rede, enquanto outras empresas
fariam a ponte com o usuário final.
Foi, então, que a Associação pôde também
lançar na rede sua primeira página para o acesso
dos agentes ficais de rendas. Mesmo de maneira
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Foto: Bernadete Brasiliense

O então presidente da Afresp durante audiência
pública, em 23 de setembro de 1999

tímida, alguns dos serviços oferecidos estão
ativos até hoje, como a íntegra do Estatuto da
Afresp e do Regulamento Amafresp, a seção de
convênios, esportes e notícias. Além disso, nesse
mesmo período, todas as sedes regionais foram
equipadas com computadores Compaq 486.
O objetivo era não apenas aprimorar as instalações
e os equipamentos ao dispor dos associados, mas
também adequar a Associação àquele momento
histórico de transição para uma nova realidade,
que se concretizava ainda por meio da instalação
da Afresp no edifício sede, que seria inaugurado
em 26 de setembro de 1997.
No ano seguinte, em 1998, a preocupação com
a saúde dos agentes associados foi reforçada.
Foi criado o Convênio de Reciprocidade, que
possibilitava aos filiados a utilização de serviços
médico-hospitalares em todo o território nacional
por meio de parceria com outras entidades do
Fisco estadual.
No entanto, a grande novidade daquele ano
foi a realização da primeira “Feira de Saúde” da
Afresp. Aproveitando a deixa do Dia Mundial da
Saúde, celebrado em 7 de abril, os associados,
os diretores e os funcionários receberam, durante
o evento realizado na sede, orientações sobre a
prevenção de doenças e outras dicas úteis para
garantir maior qualidade de vida aos membros

Reunião no Congresso Nacional de Brasília para
tratar de reivindicações classistas, em 1998
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Secretaria da Fazenda: reunião para constituir o
Fórum contra o movimento PLC 1499, em 25 de
outubro de 1999

Posse da Diretoria em 2000: Teruo Massita ao lado
de João Eduardo Dado Leite de Carvalho

Solenidade na Assembleia Legislativa do estado de
São Paulo pelos 50 anos da Afresp, em 1998

da Associação. No ano seguinte, em 1999, foi
realizada na Capital e no interior a Campanha
de Vacinação Contra a Gripe; para encerrar
com destaque especial, a Amafresp viabilizou o
primeiro transplante de fígado ao filiado Severino
de Freitas Oliveira, realizado no Hospital Israelita
Albert Einstein.
Em novembro daquele mesmo ano, as
eleições realizadas para a escolha dos novos
representantes do Conselho Deliberativo
e da Diretoria anunciaram mudanças que
conduziriam a Associação rumo ao novo
milênio. O pleito registrou a maior participação

de eleitores de toda a história da entidade, até
então. Assim, a chapa Afresp 2000 venceu a
participação, por 2.277 votos a 1.711, e Teruo
Massita – que, naquele período, já havia atuado
como conselheiro por cinco gestões consecutivas
– foi eleito o novo representante da classe dos
agentes fiscais de rendas do estado de São Paulo.
Ao seu lado, estavam Luiz Carlos Toloi Junior,
vice-presidente; João Álfaro Soto, segundo vicepresidente; Ivan Netto Moreno, secretário-geral;
José Augusto Altafim, secretário adjunto; Luís
Augusto Sanches, primeiro tesoureiro; e Glades
Sumilda Zarza, segunda tesoureira.
Chegado ao fim o prolífico período de 12 anos
em que João Eduardo Leite de Carvalho esteve à
frente da presidência, uma das principais missões
de Teruo seria dar continuidade aos projetos que
estavam em andamento, principalmente em relação
ao campo salarial, além de seguir consolidando as
conquistas já garantidas pela classe. No âmbito
interno, a boa estrutura que havia sido edificada
requeria cuidados e zelo em sua manutenção,
visto que representava também um dos maiores
patrimônios classistas de que se tinha notícia.
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Foto aérea da região da antiga sede da Afresp, em junho de 1993

Edifício Afresp:
a realização de um sonho
Primeiro, foi o prédio do número 23 do Largo
da Misericórdia, na Capital paulista, que serviu
de cenário para a fundação da Afresp. Depois,
veio a primeira sede, na Rua Tabatinguera, que,
em menos de quatro anos, ficou pequena para
as proporções que a Associação alcançava. O
mesmo valeu para as salas ocupadas pelos colegas
no Edifício Salim Farah Maluf, na Rua Florêncio
de Abreu, que abrigou a sede da Associação até
que a possibilidade de se instalar em um imóvel
próprio começasse a ser discutida.
Foi somente em outubro de 1965 que se
instaurou uma fase nova, com a aquisição da
propriedade da Avenida Brigadeiro Luís Antônio,
nº 4.843. Considerada uma verdadeira ousadia
para a época, a compra da casa no Jardim Paulista
ocorreu na gestão de Benedito Franco da Silveira
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Filho e definiu, muito bem, o espírito classista que
então já predominava. O valor da transação – Cr$
92.500,00 – era uma verdadeira fortuna e chegou
a assustar muitos dos associados. No entanto,
o sonho falou mais alto que o receio e, graças
à contribuição facultativa de Cr$ 120,00 – que
contou com a adesão de praticamente todos os
associados –, o imóvel pôde ser adquirido.
Naquela acolhedora casa, a Associação permaneceu por 28 anos. Lá, a Afresp desenvolveu-se e firmou-se como entidade realmente voltada
aos interesses de seus filiados, da carreira e da
própria Administração Tributária, numa ação
que, para orgulho do Fisco paulista, a colocou
em primeiro plano entre suas congêneres no cenário nacional.
Contudo, o necessário aumento do efetivo
da carreira e, consequentemente, do quadro
associativo, assim como a constante ampliação
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Setembro de 1992: a Comissão de Implantação da nova sede
social da Afresp viu mais de 40 imóveis à venda e escolheu a
casa ao lado, pela possibilidade de construir o prédio atual
Fórum da Praça João Mendes, 1993: o presidente da
Afresp, João Eduardo Leite de Carvalho, e a antiga
proprietária da casa vizinha da sede da Afresp. A foto
foi tirada quando a Associação comprou a propriedade
e pôde ampliar suas instalações.

do leque de serviços prestados, fez que as
instalações ficassem acanhadas, provocando
sensíveis prejuízos às atividades. Ocupados
todos os espaços físicos existentes – até um chalé
suspenso chegou a ser construído no anexo dos
fundos –, não restava outra alternativa a não
ser abraçar um velho sonho: a construção de
um moderno edifício que estivesse à altura da
importância e da história da Afresp.
A ideia tomou corpo e, na Assembleia Geral
Extraordinária, no dia 14 de março de 1992,
foi aprovado, por unanimidade, o programa
de obras proposto pela Diretoria Executiva
para a construção do Edifício Afresp. Iniciavase, dessa forma, uma nova jornada da classe
fiscal paulista, decisiva para a valorização de
seus integrantes como profissionais conscientes
do papel que desempenham na geração dos
recursos públicos.

No entanto, depois da decisão, surgiu a grande
dúvida: seria melhor vender o imóvel e sair daquela
região nobre, ou construir outro em seu lugar, de
acordo com as limitações do terreno, para que a
sede pudesse continuar ali por mais alguns anos?
Na época, as pesquisas indicavam que a maioria
dos associados optava pela permanência no
mesmo local, e, em razão disso, as negociações
com os proprietários do imóvel ao lado, o de nº
4.839, foram retomadas.
Esse acordo seria fundamental para que o
espaço do terreno fosse ampliado, possibilitando,
assim, a construção do prédio tal qual a
Associação sempre sonhou. Foram meses de
negociações até que o imóvel fosse adquirido e
a área disponível para construção fosse, enfim,
ampliada de 900 para 1.440 metros quadrados.
Era o suficiente para a execução de um projeto
arrojado e grandioso. Ultimada após ampla

Muito além de um sonho

91

Uma das etapas da construção do prédio,
em 18 de dezembro de 1995
Vista geral das obras da nova sede, em 1995

pesquisa do mercado imobiliário, a transação foi
efetuada em 8 de março de 1993 –, pelo preço
de Cr$ 8,594 bilhões, dos quais Cr$ 1,067 bilhão
foram pagos no ato da assinatura do contrato de
compromisso de compra e venda.
Uma Comissão de Implantação, responsável
pelas diretrizes a respeito da nova sede, havia
sido especialmente montada e era composta dos
colegas João Eduardo Dado Leite de Carvalho,
João Álfaro Soto, Teruo Massita, João Leiroz,
José Luiz de C. Soares, Walter Barbieri, Gilder
Guedes Diniz, Benedito Franco da Silveira Filho,
Carlos Alberto Cinelli, Paulo Vaz Dias, Carlos
Hage Chaim, José Carlos Zanini e Vicente
Peixoto Júnior.
Por consenso, ficou decidido que seria realizado
um concurso para a escolha de um projeto
arquitetônico. Cerca de 40 profissionais e empresas
especializadas demonstraram interesse em participar
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da seleção; dentre os 16 estudos apresentados,
aquele que desenvolveu propostas que melhor
atenderiam às necessidades da Associação foi o de
autoria da Construtora Fichberg, representada pelo
arquiteto Eloy Fichberg.
Somente dois meses após a escolha do
projeto, no dia 13 de agosto de 1993, um
enorme caminhão-baú da Transportadora
Transpaulo estacionou defronte à Afresp –
complicando um pouco mais o quase sempre
tumultuado trânsito da Avenida Brigadeiro
Luís Antônio, no Jardim Paulista – e iniciou
a transferência temporária da Associação
para um prédio alugado na Alameda Joaquim
Eugênio de Lima, nº 133. Pouco tempo depois,
quem passasse em frente à antiga sede poderia
observar, atrás dos tapumes, apenas um terreno
vazio, uma vez que a demolição dos imóveis
antigos era inevitável.
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Inauguração da nova sede da Afresp, em 25 de
setembro de 1997: o quadro retrata a casa que
existia no local

1997: a obra quase concluída

O ano de 1994 começou com a batalha
pela aprovação do projeto arquitetônico pelo
Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico,
o Condephaat, uma vez que o terreno da
Avenida Brigadeiro Luís Antônio se encontrava
em área tombada. Eram dois os problemas que
careciam de solução: o aumento da área verde
com alta densidade arbórea, como exigia o
Condephaat, e a presença de um lençol freático
de profundidade reduzida. Isso levou a várias
modificações no projeto original, com base nos
estudos da construtora Fichberg e no empenho
dos integrantes da Comissão de Obras.
O projeto paisagístico foi aprovado no final
de abril e potentes máquinas começaram a
escavar o terreno. Nesse meio-tempo, buscouse a solução para o lençol freático, que veio
com a adoção de meios níveis para os subsolos,
acompanhando o desenho do lençol freático para

evitar problemas com infiltração ou enchentes.
Com essas alterações, houve redução significativa
dos custos da obra.
Os perfis metálicos foram colocados na periferia
do terreno e em novembro a etapa de cravação
das estacas Franki estava concluída. Assim, a fase
mais difícil e menos rentável da obra foi finalizada.
Em poucos meses, graças ao ritmo intenso dos
trabalhos, o crescimento do edifício era visível.
As obras avançavam em ritmo acelerado e,
em fevereiro de 1996, mesma época em que a
Afresp completava seus 48 anos, a fachada da
nova sede social já estava definida. Nessa fase da
construção, a Comissão de Obras foi ver de perto
a concretização das várias deliberações ao longo
de mais de um ano de trabalho e dedicação. Seus
membros reuniram-se no hall do novo prédio e
comemoram o bom andamento das obras com
um churrasco para cerca de 25 pessoas, entre
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Noite da inauguração: o prédio construído e um sonho da Afresp realizado

diretores, associados, funcionários da Afresp,
profissionais de engenharia e trabalhadores da
construção.
No início de 1997, as obras chegavam à
reta final e a atenção estava voltada para os
detalhes. Com a fachada já concluída, as atenções
voltavam-se para a parte interna, que estava em
fase de reparos e finalizações. Detalhes como o
sistema de segurança e o mobiliário, por exemplo,
também estavam sendo cuidadosamente
pensados. O prédio havia sido planejado para
funcionar pelos próximos 15 anos sem sofrer
nenhum tipo de alteração. Seriam seis andares
para o uso administrativo, além de refeitório,
área de lazer, auditório com capacidade para 280
pessoas e mais dois andares de garagem.
Com a conclusão da infraestrutura, foi
possível a compra dos equipamentos de
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automação do prédio – um sofisticado sistema
que o inclui entre os chamados “prédios
inteligentes”. Isso significava que a sede
contaria com tecnologias consideradas de
ponta para a época, como a supervisão da
iluminação por meio de células fotoelétricas
e ar-condicionado de acordo com as
conveniências do meio ambiente. Além disso,
a edificação contava com sistemas de
bombeamento de água, prevenção de incêndio,
circuito fechado de TV, sonorização ambiente
e controle do acesso de pessoas e de veículos.
Sendo assim, começava a contagem
regressiva para a inauguração. O sonho estava
se transformando em uma sólida e palpável
realidade. Em agosto, o prédio já estava em fase
final de acabamento e limpeza. “É só colocar
a fita e providenciar uma tesoura”, brincava o
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engenheiro Albino Rubens Pestana de Andrade,
da Construtora Fichberg, que dirigiu as obras.
Na época, mais de 30 pessoas estavam
trabalhando em ritmo acelerado para realizar
os últimos serviços dentro do prazo. Além disso,
a Comissão encarregada dos preparativos para
a cerimônia de inauguração já havia tomado
praticamente todas as providências para a
grande festa, como a contratação do serviço de
buffet e um recital do Coral Bandeirantes, da
Secretaria da Fazenda, que, sob a regência da
maestrina Nara Martins e com a participação da
cantora e colega Carmen Queiroz, interpretaria
o Hino Nacional Brasileiro.
Na noite de 26 de setembro de 1997, a classe
fiscal pôde, enfim, conhecer de perto as instalações
do Edifício Afresp. Cerca de 2.500 pessoas estiveram
presentes à festa de inauguração, coroando a data

como o maior evento da história da entidade. A
marcante solenidade também contou com a
presença de autoridades fazendárias, políticos e
colegas de todo o estado. Em clima de alegria e
vitória, a inauguração da nova sede traduzia a força
da classe fiscal paulista na luta por seus objetivos.
Como bem colocado por João Eduardo Leite
de Carvalho em seu discurso de encerramento
da solenidade: “Foram necessários 50 anos de
união para a realização desse projeto. A obra é
a expressão da força da classe. Sabemos que os
fiscais enfrentam a árdua missão de arrecadar
impostos em um País com 400 anos de sonegação.
Daí nossa importância: obter recursos para a
construção de escolas, hospitais e investimento
em transporte. A Afresp, presente em todo o
estado por meio de seus serviços, representa uma
das classes mais importantes do serviço público”.
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6
Setenta anos por você,
por mim, por nós,
por São Paulo

6

2002

Realizado concurso para
ingresso na carreira de agente
fiscal de rendas. No edital, 350
vagas foram disponibilizadas.

2004

Implantado o Fundo
de Reserva da Afresp.

2005

Criado o Atendimento
Domiciliar Amafresp.
Realizado o 1º Encontro
da Família Afresp.

2006

Realizado concurso para
ingresso na carreira de agente
fiscal de rendas. No edital, 350
vagas foram disponibilizadas.

2009

Realizado concurso para
ingresso na carreira de agente
fiscal de rendas. No edital, 600
vagas foram disponibilizadas.

2012

Iniciada a implantação
do Planejamento Estratégico.

2013

Lançadas novas mídias digitais:
website, Facebook, BlogAfresp,
Afresp News e
Clube de Compras.
Realizado concurso para
ingresso na carreira de agente
fiscal de rendas. No edital, 885
vagas foram disponibilizadas.

2017

Lançado o Movimento VIVA.
Sancionada a Lei Complementar
nº 1.296, que reestruturou a
carreira de agente fiscal de rendas.

2018

Em fevereiro de 2018, a Afresp
celebra seu 70º aniversário.
Conquistada a certificação da
Great Place to Work.
Aprovada a PEC nº 5/2016,
que altera o teto salarial do
funcionalismo público no estado.

Setenta anos por você, por mim,
por nós, por São Paulo

C

om a reeleição de Fernando Henrique
Cardoso em 1998, os anos da década
de 2000 iniciaram com rumos
diferentes daqueles tomados pelo
presidente da República durante seu primeiro
mandato. Até então, a política de FHC havia
inserido o Brasil em um modelo neoliberalista
de globalização e, ainda, consolidado a ideia de
que o País deveria estar em sintonia com o novo
cenário internacional, permitindo uma ampla
abertura aos fluxos comerciais e financeiros.
Entretanto, essa abertura, além da medida
associada à supervalorização do real diante do dólar
e de outras moedas, teve consequências negativas,
como o aumento dos déficits comerciais e a queda
da indústria nacional. Os setores importadores da
economia foram fortalecidos diante da facilidade
de importação em dólar, ao contrário dos setores
exportadores, cujos produtos ficaram mais caros
e as vendas diminuíram.
Para manter esse sistema funcionando por
mais tempo, foi preciso injetar algumas dezenas
de bilhões de dólares na manutenção do câmbio
semifixo e das altas taxas de juros. Parte desses
recursos vieram do aumento da dívida externa
que, no período entre 1994 e 2000, saltou de US$
120 bilhões para US$ 250 bilhões. Outra parte
veio das privatizações das empresas estatais. Por
fim, mesmo com os cortes de despesas públicas e
o aumento da carga tributária, que possibilitaram
superávits primários, a dívida externa e a dívida
pública continuaram a aumentar.
Já em seu segundo mandato, a dinâmica da
política externa mostrou que essa matriz neoliberal
adotada estava perdendo significado, em especial
após a crise cambial de 1999, que denunciou
a vulnerabilidade externa do Brasil. Sendo um
dos principais pilares do plano de estabilização
econômica, o câmbio revelou-se, após alguns
anos, um fator capaz de abalar todo o sucesso
e a estabilidade alcançados, até ali de forma
frágil, pelo governo FHC. A política cambial, que
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mantinha o dólar em parâmetros relativamente
estreitos de variação, passou a não ser mais cabível.
Aos poucos, o projeto de política econômica
do presidente foi se transformando, envolvendo
medidas de impacto fiscal, monetário e cambial.
O regime de câmbio fixo, flexibilizado pelas bandas
cambiais, foi substituído por uma “flutuação suja”,
na qual o Banco Central continuou intervindo na
forma de venda pontual de reservas e oferta de
títulos públicos reajustados de acordo com a taxa
de câmbio. O regime monetário, anteriormente
atrelado à defesa das bandas cambiais, foi
substituído pelo sistema de metas inflacionárias.
Já o regimento fiscal foi modificado a partir da
introdução, no fim de 1998, de um compromisso
de política econômica relativo à manutenção de
um superávit primário grande o suficiente para
manter estável a razão entre a dívida pública e o
Produto Interno Bruto (PIB).
Foi nesse contexto que Teruo Massita assumiu
a presidência da Afresp em janeiro de 2000,
sendo uma de suas primeiras e mais importantes
tarefas alcançar o equilíbrio financeiro da
entidade. Em busca de mais agilidade e
eficiência administrativa, a nova Diretoria
promoveu uma reestruturação administrativa
da Associação, acarretando alterações em várias
áreas. O resultado da nova estrutura surgiu
após inúmeras reuniões entre os membros da

Posse da Diretoria do Sinafresp, em 12 de janeiro
de 2001
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Assinatura do documento de criação da Cooperativa de Crédito, em janeiro de 2001

Diretoria, que estavam em busca, em especial,
de uma administração eficiente, moderna e
dotada de agilidade. Assim sendo, a presidência
passou a contar com os seguintes órgãos:
Assessoria de Comunicação, Auditoria Interna,
Assessoria Jurídica, Assessoria de Administração
de Recursos Humanos e Secretaria.
Como órgãos de assistência independentes,
havia ainda a Ouvidoria e a Cooperativa de
Crédito. A diretoria de Assuntos Classistas, sob
a coordenação de Glades Sumilda Zarza, também
era uma grande novidade na administração da
Associação e tinha como divisões de trabalho os
grupos de estudos da Lei Orgânica do Fisco, da
Remuneração do AFR, da Previdência Privada e do
Aperfeiçoamento da Legislação Funcional.
A diretoria administrativa, sob supervisão
de João Álfaro Soto, ficou responsável por
coordenar os setores de serviços gerais,
compras e suprimentos, obras e administração
do restaurante. Já a diretoria financeira, sob
responsabilidade de Luís Augusto Sanches,
abrangeria as áreas financeira, de contabilidade
e de orçamento, além de também coordenar a
diretoria de Seguros. Nessa mesma época, Luiz
Carlos Toloi Junior assumiu a administração
da Amafresp, que também incluía todos os
serviços da assistência médica do filiado, além da

Odontoprev, convênios gerais na área de saúde,
fundo de solidariedade e inscrições.
No âmbito financeiro, a Diretoria da Afresp
enfrentava outra questão importante: a busca
pelo alongamento do prazo da dívida bancária
que a Associação administrava em sua contacorrente. A entidade vinha, há alguns anos,
convivendo com um fluxo de caixa desfavorável,
o que lhe obrigava à utilização continuada de
recursos tomados no chamado hot money; ou
seja, empréstimos a curtíssimo prazo, quitados e
renovados a cada mês, operações causadoras de
extrema dificuldade para uma gestão financeira
mais racional e eficiente. Para equacionar o
problema, a Diretoria procurava substituir os
recursos de hot money por financiamentos de prazo
alongado a idênticas taxas de juros, mas que
permitiriam reformular e dar eficiência à gestão
financeira da entidade. Essa providência também
estava correlacionada a um esforço de contenção
de despesas administrativas.
Como parte integrante das mudanças que
estavam sendo promovidas no ano de 2000, o
Estatuto Social da Associação também passou
por uma considerável reformulação, visto que 70%
de seu texto estava sendo modificado. Aprovado
em agosto, após três sessões da Assembleia
Geral Extraordinária, o novo documento tinha
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Reunião da Reforma do Estatuto da Afresp, em 13
de maio de 2000

como destaque mais disciplina e rigidez na
administração dos gastos da entidade. Aquele
foi o sexto Estatuto Social desde a fundação da
Associação, e a expectativa era de que um passo
à frente fosse dado em busca da modernização
administrativa e, em particular, na aplicação de
uma espécie de “Lei de responsabilidade fiscal”,
que penalizaria as gestões que não cumprissem o
determinado pelos artigos do documento.
Entre as principais normas implementadas pelo
novo Estatuto, estavam:
• Cada área regional passou a eleger diretamente
seu representante junto ao Conselho Deliberativo
(na Capital serão seis conselheiros);
• Os diretores regionais também seriam escolhidos
mediante eleições locais diretas;
• O Serviço de Ouvidoria da Afresp ficou
institucionalizado para acolher, encaminhar e
solucionar reclamações, críticas e sugestões de
associados;
• Os diretores e os conselheiros que fossem
candidatos a cargos públicos eletivos estariam
obrigados a se afastarem de seus cargos desde
o início da campanha até a apuração final.
O diretor também seria afastado quando
assumisse um cargo executivo ou legislativo na
administração pública;
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• O diretor executivo poderia ser objeto de
processo e afastado do cargo, caso descumprisse
exigências estatutárias relacionadas com a
gestão financeira da entidade;
• O Estatuto estabeleceu, no que diz respeito
à gestão financeira, as seguintes normas de
austeridade fiscal:
a) somente seriam admitidas emendas ao
orçamento, como aumento de despesas, se
houvesse indicação dos recursos necessários
para ampará-las;
b) ficou vedada a utilização, para outros fins,
de recursos de fundos vinculados a serviços
e atividades específicos;
c) não poderiam ser realizadas despesas que
excedessem os créditos orçamentários ou
adicionais; e
d) somente poderiam ser realizados empréstimos
e investimentos acima de certo valor com
prévia autorização do Conselho Deliberativo,
que também deveria participar da decisão
sobre praticamente todos os pontos da
gestão financeira.
Para fechar com chave de ouro o primeiro ano
com Teruo Massita à frente da presidência da
Afresp, em novembro de 2000, a Associação foi
reconhecida como Utilidade Pública Municipal
em São Paulo. O reconhecimento, uma luta de
várias gestões anteriores, ganhou o apoio do
então secretário de Governo da Prefeitura de
São Paulo, Arnaldo Faria de Sá, que entregou o
diploma no dia 21 daquele mesmo mês, assinado
pelo prefeito da Capital, Celso Pitta. À época,
o secretário declarou que a Associação, além de
representar mais de sete mil funcionários públicos,
era a peça fundamental na garantia dos direitos
do funcionalismo e apresentava um trabalho
exemplar com o Fundafresp, que beneficiava
diversas instituições carentes do estado.
Em 2001, a chegada do novo milênio trouxe
uma boa novidade para os agentes fiscais, uma
vez que o ex-presidente da Associação, João
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Eduardo Leite de Carvalho, conquistou, como
suplente, o cargo de deputado federal. Ele havia
participado do pleito de 1998, mas, na ocasião,
não atingiu o número de votos necessários. No
entanto, com a eleição de alguns deputados
para cargos municipais, o ex-presidente pôde
ocupar seu lugar na Câmara dos Deputados.
Para celebrar, foi organizada uma caravana de
São Paulo com a participação de diversos colegas,
entre eles Teruo Massita e Luís Augusto Sanches.
Ao receber o mandato de deputado federal, João
Eduardo afirmou que aquela era uma conquista
da classe e que seu trabalho seria desenvolvido
em conjunto com a categoria.
No entanto, a crise financeira que a Associação
enfrentava ainda não havia sido superada por
completo. A grande expansão da entidade rumo
ao interior e a construção do edifício sede da
Capital paulista consumiram boa parte das
reservas da Afresp. Para se ter uma dimensão, na
data de posse da Chapa Afresp 2000, a dívida
total alcançava o valor de R$ 5,7 milhões. Desse
total, R$ 3,9 milhões eram devidos aos bancos a
um prazo muito curto de pagamento, e o resto do
montante deveria ser pago ao Fundo de Reserva
da Amafresp.
Desse modo, em fevereiro de 2001 a Diretoria
Executiva apresentou na Assembleia Geral
Extraordinária uma proposta de aporte financeiro
para que fossem liquidados os empréstimos
bancários em nome da entidade. Após um
debate, os associados aprovaram a contribuição
restituível por maioria de votos, no valor de R$
360,00 por titular.
Foram necessários 27 meses de luta para
que as dívidas da Associação fossem pagas e
a contribuição recolhida junto aos associados
começasse a ser devolvida. Por isso, quando
o fluxo de caixa da Associação chegou aos
diretores na tarde de 5 de abril de 2002, eles
finalmente puderam respirar aliviados. O quadro
da Tesouraria mostrava que a entidade já não

tinha mais dívidas a pagar, as contas estavam
equilibradas e até havia um saldo positivo. Estava,
portanto, encerrado com sucesso o período de
duro esforço para livrar a Afresp de todas suas
dívidas, principalmente as bancárias.
Foi um período complicado, de muitas
restrições, mas, importante frisar, as finanças
foram recuperadas sem necessidade de venda
de patrimônio, sem demissão de funcionários
e sem que houvesse a suspensão de atividades
importantes para os associados e para a classe.
A receita do êxito foi composta de maneira
bastante simples: austeridade absoluta na gestão
financeira, com corte de gastos e investimentos,
e apoio dos associados, que, compreendendo
a necessidade da Associação, acorreram com
recursos próprios para auxiliar o saneamento das
dívidas. Tanto que, em 2004, foi implantado o
Fundo de Reserva da Afresp, com o objetivo de
zelar pela saúde financeira da entidade.
Nos registros das reuniões dessa época,
Aparecida de Fátima Gasparini, primeira
tesoureira da Diretoria, afirma: “A proposta de
criação do Fundo de Reserva da Afresp não é um
anseio individual ou exclusivo dos atuais diretores.
Ela canaliza todos os nossos esforços para atingir
a meta de oferecer ao associado a excelência na
prestação de serviços, sempre voltados para a
correta e produtiva administração dos recursos

Cerimônia de posse da diretoria para o triênio 2003-2005
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financeiros, humanos e operacionais”. Os esforços
não foram em vão e, nas eleições para Diretoria
e para o Conselho Deliberativo que aconteceram
no final de 2002, Teruo Massita foi reeleito como
representante máximo da Associação para o
triênio 2003/2005.
O mesmo não aconteceu nas eleições
presidenciais em outubro daquele mesmo ano,
uma vez que Luiz Inácio Lula da Silva, candidato
do Partido dos Trabalhadores (PT) e que fazia
sistemática oposição ao governo de FHC, foi
eleito presidente da República. A popularidade de
Fernando Henrique caía em níveis constantes desde
o início de seu segundo mandato. Isso porque a
crise cambial que assolou o País em 1999 contribuiu
para a desvalorização do real, que culminou em
forte descrédito ao governo. Ainda que uma parcela
da população avaliasse positivamente a gestão,
especialmente pelo controle da hiperinflação, os
altos índices de desemprego e a má distribuição
de renda não eram vistas com bons olhos pelo
eleitorado brasileiro.
Com essas dificuldades, FHC chegou ao fim de
seu segundo mandato em 2002, e Lula, em sua
quarta tentativa, foi eleito com votação recorde
de 50 milhões de votos, derrotando o rival José
Serra, do PSDB. No entanto, a eleição de Lula
representava certa desconfiança e receio para
aqueles que eram favoráveis à manutenção da
política de cunho neoliberal estabelecida pelo
governo FHC. Para apaziguar os ânimos dos
mercados nacional e internacional, o Partido
dos Trabalhadores elaborou a “Carta ao povo
brasileiro”, que expunha as intenções políticas,
econômicas e sociais de Lula. Assim, o arranjo
macroeconômico estabelecido na segunda gestão
de FHC teve continuidade no que competia ao
regime de câmbio flutuante com intervenção,
ajuste fiscal e controle da inflação.
A herança de uma dívida de origem
previdenciária, que ocasionava um déficit
público equivalente a 5,9% do PIB, também
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foi uma questão bastante preocupante para o
novo governo. Uma vez que no setor público os
servidores se aposentavam aos 55 anos, a folha
de inativos cresceu o dobro da de ativos. Logo, a
despesa da União saltou de 23% em 1987 para
50% em 2003, ano em que o governo brasileiro
destinou a quantia de R$ 53 bilhões para cobrir
o “rombo” na Previdência, que precisou passar
por reformas no final desse mesmo ano.
Entretanto, essa Reforma da Previdência, nos
moldes propostos pelo Governo Federal, traria
diversos prejuízos aos funcionários públicos,
entre eles os agentes fiscais de rendas. A rigor,
por conta de alguns itens como a taxação de
inativos – que estipulava que os servidores
aposentados e pensionistas pagariam 11% de
contribuição sobre a parcela da aposentadoria
superior a R$ 1.200,00 – e o aumento do tempo
mínimo de serviço para a aposentadoria – com a
reforma de 2003 –, o funcionário público teria que
trabalhar no mínimo 20 anos no serviço público
e ter a idade mínima de 55 anos, válido para as
mulheres, e 60 para os homens.
Dessa forma, não demorou para que a
Afresp tomasse a dianteira, junto ao Sinafresp,
e partisse para a luta em favor dos direitos dos
AFRs, organizando assembleias gerais, viajando
a Brasília para manter diálogo com senadores
e deputados, informando e esclarecendo seus
associados. Entre os meses de fevereiro e junho

AFRs em protesto contra a Reforma da
Previdência, em julho de 2003
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Fotos: Maristela A. Ajalla

Marcha contra a Reforma da Previdência, Brasília, 6 de agosto de 2003
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de 2003, as mobilizações e as manifestações
contra a reforma foram frequentes. O que
incluiu, em 11 de junho daquele mesmo ano, a
Marcha a Brasília, na Esplanada dos Ministérios,
que contou com a participação de mais de 25
mil servidores públicos. Além das discussões, a
Diretoria também promoveu uma reunião com
Ricardo Berzoini, então Ministro da Previdência
Social, muitos debates e uma videoconferência
na sede da Associação e na Secretaria da Fazenda
para tratar das mudanças que a aprovação da
reforma traria aos AFRs. Ainda assim, mesmo com
muita luta, a reforma foi aprovada na Câmara
Federal em 6 de agosto.
A partir daí, novos objetivos foram traçados
e a classe precisou concentrar seus esforços na
questão do subteto estadual e na aprovação da
PEC Paralela, que diminuía as perdas impostas
aos servidores pela Reforma da Previdência. Isso
porque a Proposta de Emenda à Constituição
Paralela – aprovada em dezembro de 2003 –
incluía nas remunerações todos os tipos de
verbas e acumulação de pensões, determinava
as verbas indenizatórias do texto dos benefícios
previdenciários e restabelecia três subtetos para o
valor das aposentadorias dos servidores da União,
dos Estados e dos municípios.
No início de 2005, foi a vez da PEC nº 15 ser
aprovada na Assembleia Legislativa paulista. Essa
era mais uma vitória para a classe, que atuou em
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Foto: Frederico Mielenhausen

Reunião do Fundafresp, em 12 de agosto de 2005

duas frentes – a federal e a estadual – para garantir
que o subsídio do governador do estado, que
está atrelado o subteto dos servidores estaduais,
passasse a ser atualizado anualmente, e não mais
de quatro em quatro anos, como acontecia até
então. Dessa maneira, a Afresp e o Sinafresp,
apoiados pelos deputados estaduais José Carlos
Vaz de Lima e Vitor Sapienza, apresentaram uma
emenda à Constituição Estadual que propunha
uma mudança no inciso V do artigo 20 da
Constituição do Estado para solucionar a questão
do subteto salarial.
As providências tomadas no campo legislativo
estadual, embora consumissem boa parte das
energias da Diretoria e da Presidência, não
ocasionaram impacto negativo na gestão
administrativa da Associação. Apesar das
turbulências que permearam a gestão de Teruo
Massita e da chapa Envolvimento pela vida
durante o triênio 2003/2005, com a reforma
previdenciária, que ocasionou perdas a grande
parte dos associados, foi possível atravessar
o período, consagrando o ano de 2005, após
muito trabalho e persistência, como o de início
de recuperação, ainda parcial, desses prejuízos, e
deixar a herança de boas perspectivas para o ano
de 2006, em que uma nova Diretoria assumiria
as rédeas da Associação.

Diretoria Executiva da Afresp - gestão 2003/2005
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Apitaço dos AFRs na Secretaria da Fazenda, em 12 de maio de 2006

Em eleições realizadas em novembro de 2005,
associados de todo o estado votaram para eleger
a Diretoria Executiva e o Conselho Deliberativo
que atuariam na Associação durante o triênio
2006/2008. Mais de 3,5 mil AFRs compareceram
às urnas e, contando com 62,56% de todo o
eleitorado, a chapa “Afresp de todos” ficou
à frente das concorrentes e venceu o pleito.
Encabeçada por Luiz Carlos Toloi Junior, a nova
Diretoria Executiva tinha como uma de suas
principais propostas levar a “Afresp Itinerante”
a municípios com muitos associados e que não
dispunham de sede regional. A equipe ficou
assim integrada: João Dias Yanes, como 1º vicepresidente; Arthur Antonio Chagas Pisani, como
2º vice-presidente, Marcimedes Martins da Silva,
como secretário-geral; Arnaldo Marquezini,
como secretário adjunto; Aparecida de Fátima
Gasparini, como 1ª tesoureira; e Angela Manzoti
Nahman, como 2ª tesoureira.
Em seu primeiro ano de gestão, não apenas a
preocupação em manter o equilíbrio orçamentário
foi grande, como também foi dada continuidade
ao rígido controle que vinha sendo exercido
na administração anterior, com seriedade e
transparência. Além disso, como prometido
em seu discurso de posse, a administração de
Luiz Carlos Toloi estava comprometida com a
integração e a união dos AFRs, sendo seu objetivo
principal expandir cada vez mais os serviços da
entidade para atender ao maior número possível

de agentes fiscais em todo o estado. Dessa
forma, terrenos para a construção de novas
sedes regionais foram adquiridos em Campinas
e Araraquara; a diretoria de Seguros passou
a contar com uma corretora profissional que
iniciou um programa de visitas às regionais para
dar suporte aos colaboradores; e a nova diretoria
de Convênios e de Cultura organizou excursões
turísticas e proporcionou lazer saudável a cerca
de cinco mil associados e familiares, como foi
o caso do Dia da Família – realizado em todas
as regionais na ocasião da comemoração do 58º
aniversário da Associação.
Os anos seguintes comprovaram que a política
classista e a determinação de Toloi renderiam
muitas conquistas e excelentes resultados à Afresp.
Sua administração – prolongada para o triênio de
2009/2011 – preocupou-se em trabalhar junto ao
governo, à imprensa e à sociedade para consolidar
a imagem positiva do Fisco e a importância do
agente fiscal de rendas para a população, bem
como deu continuidade ao trabalho de parceria
e apoio ao Sinafresp.
Os anos 2006 e 2008, em especial, foram
permeados por ações classistas em várias frentes: Projetos de Lei Ordinária (PLOs), Projetos
de Emenda Constitucional (PECs) e, por último,
um Projeto de Lei Complementar. Na época, o
Governo Estadual havia proposto uma reestruturação da carreira fiscal que não contemplava os
interesses da classe. Foram necessárias negocia-
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ções firmes e diversas manifestações que serviram
não apenas de pano de fundo, como de incentivo
para melhorias no projeto, o que resultou na
edição da Lei Complementar nº 1.059, de 18 de
setembro de 2008. O decreto dispunha sobre o
regime de trabalho e a remuneração dos agentes
fiscais de rendas e instituía a Participação nos
Resultados (PR).
No quesito saúde, a Amafresp ampliou o
atendimento aos associados e adequou-se às
solicitações da Agência Nacional de Saúde
Suplementar (ANS). O plano de saúde da
Afresp deu continuidade ao aperfeiçoamento de
seus serviços, à redução de custos operacionais,
aos programas de prevenção, às Campanhas
Saúde e Prevenção e ao Atendimento Domiciliar
Amafresp (ADA). Além disso, em 2011, a
Amafresp novamente alcançou a faixa de melhor
atuação e eficiência no Índice de Desempenho
da Saúde Suplementar (IDSS). O que merecia
destaque, uma vez que, das 1.103 operadoras
de planos de saúde examinadas pela ANS,
somente 46 alcançaram a faixa das mais bem
avaliadas, representando apenas 4% do total
dos planos de saúde.

Campanha Saúde em 2010

Também durante a gestão de Luiz Carlos
Toloi Junior, a diretoria de Convênios e de
Cultura ampliou as parcerias em diversos
setores, proporcionando descontos exclusivos
aos associados. Além disso, diversas atividades
realizadas pelo departamento de Esportes
proporcionaram momentos de confraternização
entre os AFRs e familiares, promovendo a saúde
e a qualidade de vida. Entre essas atividades,
destacam-se o 9º Torneio Estadual Interdelegacias
e XVIII Open de tênis, o XVII Campeonato Estadual
de Futebol “Edvar Pimenta”, a inauguração da
Academia de Musculação AFR Américo Castagna
Neto, na sede da Afresp, incluindo a participação
massiva de associados em 12 corridas de rua.

AFRs que participaram da Corrida de São Silvestre em 2011
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Reunião com diretores regionais, em 2011

Talvez a parte mais visível da expansão
verificada na entidade no período entre 2006
e 2011 tenha sido, de fato, o investimento
em infraestrutura das sedes regionais e nos
centros de convivência. Isso porque o número
de imóveis próprios das regionais mais que
dobrou: eram apenas cinco quando Toloi
assumiu a presidência da Associação – Santos,
Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Marília e
Araçatuba. No final de sua gestão, esse número
subiu para 12 e passou a incluir cidades como
Campinas, Bauru, Jundiaí e Taubaté.
Além de expandir e valorizar o patrimônio da
Associação, a aquisição das novas sedes poupava
os gastos com aluguel e condomínio. Desse modo,
a qualidade dos serviços oferecidos também
ganhava, visto que as sedes foram planejadas
para receber os associados com mais conforto,
obedecendo a um padrão que previa espaços para
a administração, o atendimento e a área social
para confraternização. As pesquisas realizadas
em parceria com as Diretorias Regionais para a
aquisição dos imóveis foi outro cuidado que não
poderia passar despercebido, uma vez que houve
a preocupação em instalar as sedes em locais
próximos aos prédios que abrigavam as Delegacias
Regionais Tributárias (DRTs), com o objetivo de
manter a Associação mais perto dos locais de
trabalho dos agentes fiscais e lhes oferecer mais
comodidade, apoio e qualidade de vida.

Não demorou até que os resultados se
mostrassem de maneira expressiva. Em 2010,
os agentes fiscais de rendas do estado de São
Paulo atingiram 118,64% da meta de arrecadação
tributária referente ao exercício encerrado em
31 de dezembro de 2009. O resultado superava
todas as expectativas e só foi possível atingi-lo
com muito trabalho e dedicação. Assim sendo,
os níveis de arrecadação não sofreriam quedas
e o Governo Estadual não precisaria cortar
investimentos para a população paulista.
Foi assim, com inquestionável resultado
positivo, que Luiz Carlos Toloi Junior e os membros
da Diretoria Executiva que atuaram ao seu lado
encerraram o ano de 2011. Ao se despedir do
posto de presidente, Toloi afirmou: “Há seis anos
iniciamos uma caminhada repleta de grandes
desafios, sendo o maior deles dar continuidade
ao trabalho dos dignos presidentes e eficazes
administradores na construção da Afresp que nos
antecederam: Benedito Franco da Silveira Filho,
João Eduardo Dado e Teruo Massita. Hoje, temos
a sensação do dever cumprido”.
O período, em linhas gerais, também foi
profícuo para a evolução econômica do Brasil.
Havia uma orientação do governo para que o
País fosse desenvolvido de maneira sustentável,
promovendo o crescimento econômico e a
inclusão social. Além disso, durante os anos
do governo Lula, foi possível quitar a dívida
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com o FMI e o Clube de Paris, expondo ainda
uma robusta reserva de US$ 210 bilhões; junto
à política fiscal, houve uma redução da dívida
interna de 56% do PIB para 36% do PIB.
Alinhada à política de valorização do
salário-mínimo, a inflação estava sob controle.
Essas medidas foram fundamentais para a
implementação do programa de transferência
de renda encabeçada pelo Bolsa Família –
herança do governo FHC –, que aumentava o
poder aquisitivo das famílias mais pobres e, ao
distribuir melhor a renda, ampliava o mercado
consumidor brasileiro. Foi nessa época, também,
que 20 milhões de pessoas oriundas das classes
D e E passaram a pertencer à Classe C. Ao fim
do ano de 2007, com os programas sociais do
governo, foi possível reduzir de 13% para 7,9% a
extrema pobreza no Brasil, o que foi percebido até
mesmo na retomada do crescimento nas ofertas
do mercado de trabalho.
A estabilidade do mercado interno foi fator
primordial para que o Brasil não fosse impactado de
maneira intensa pelos efeitos da Crise Internacional
de 2008, quando os Estados Unidos enfrentaram
um dos períodos mais adversos de sua história,
desde a Grande Depressão de 1929. Naquele
momento, o governo norte-americano precisou
gastar cerca de US$ 700 bilhões em uma semana
para socorrer bancos à beira da falência por conta
de investimentos em títulos imobiliários. Isso
porque, confiantes de que o mercado imobiliário
continuaria em alta, os bancos norte-americanos,
amparados pela falta de regulamentação no
mercado financeiro, investiram mais do que deviam
e podiam em hipotecas de alto risco, os chamados
subprimes. Quando o preço dos imóveis começou a
cair, as instituições não tinham dinheiro para cobrir
suas dívidas. Foi, então, que o mercado financeiro
começou a desmoronar como um castelo de cartas.
Enquanto isso, Lula e sua equipe econômica
apostaram no mercado interno para manter o
crescimento do País. Para estimular o consumo
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e fazer a economia girar, o governo reduziu os
juros – de 13,75% para 8,75% ao ano, em 2009
–, diminuiu a alíquota de impostos para materiais
de construção, eletrodomésticos e automóveis e
liberou bilhões de reais em depósitos compulsórios
para os bancos, com o objetivo de estimular o
setor financeiro a conceder mais empréstimos.
No que se refere às medidas que objetivavam
promover a desoneração tributária e fiscal, apesar
de priorizarem determinados segmentos do setor
produtivo, como o de construção civil, houve
também medidas como a Lei Geral das Pequenas
e Médias Empresas, que pretendia dar impulso
às empresas desse segmento, como a ampliação
do prazo de recolhimento das contribuições
previdenciárias e do Programa de Integração
Social e Contribuição para Financiamento de
Seguridade (PIS/Cofins), o reajuste da tabela
do Imposto de Renda (IR) e a ampliação do
sistema Público de Escrituração Digital e Nota
Fiscal Eletrônica.
Luiz Inácio Lula da Silva deixou o Governo
Federal em 2010, mas apoiou a bem-sucedida
campanha de sua sucessora, Dilma Rousseff,
candidata de seu partido (PT), que assumiu a
Presidência da República em janeiro de 2011.
Eleita com 56,05% dos votos, em seu primeiro
ano de governo, Dilma adotou, de início, uma
política em parte voltada para a continuidade

Eleições Afresp, em 2011
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Reunião Afresp e Sinafresp, em fevereiro de 2011

dos programas sociais e as diretrizes fiscais
de seu antecessor imediato. Em outra parte,
firmou parcerias com a iniciativa privada na
gestão de aeroportos e reduções pontuais de
impostos em setores estratégicos da economia,
como a eletricidade.
Foi também em 2011, nas eleições realizadas
em novembro, que a chapa “Responsabilidade
pelo futuro”, foi escolhida para nortear a
Associação durante o triênio 2012/2014.
Encabeçada por Teruo Massita, a nova Diretoria
Executiva seria composta de Omar Roldão de
Moura, como primeiro vice-presidente; Angela
Manzoti Nahman, como segunda vice-presidente;
Luiz Carlos Toloi Junior, como secretário-geral;
Hildebrando Djalma Pirágine, como secretário
adjunto; Rodrigo Keidel Spada, como primeiro
tesoureiro; e Antero Rodrigues Martins, como
segundo tesoureiro.
Foram 1.884 votos que deram legitimidade
aos representantes eleitos para atuarem junto
ao governo, à administração fazendária, aos
hospitais e aos fornecedores da Afresp. De
acordo com o presidente eleito, Teruo Massita,
a nova Diretoria trabalharia duro com o objetivo
de cumprir a missão de propiciar qualidade
de vida aos associados, aos familiares e aos
pensionistas. Ainda, o programa de trabalho
da chapa respeitaria os seguintes princípios:
transparência, profissionalismo, valorização da
imagem do Fisco, parceria nas lutas classistas –

unindo forças, conhecimento e capacitação com
o Sinafresp –, por meio de parcerias com a Escola
Fazendária do Estado de São Paulo (Fazesp) e
com o apoio de instituições de ensino de renome,
e a consolidação da união de todos.
Assim foi feito. Em seu último mandato
como presidente, Teruo Massita, reconhecido
por sua dedicação em prol da Associação e das
demandas classistas, fez uma gestão transparente
e estratégica, com ações que visavam ao futuro
da entidade. Um de seus principais feitos foi
a implantação do Planejamento Estratégico
da Afresp, um valioso instrumento de gestão
que evitaria futuras improvisações e ofereceria
maiores possibilidades para a consecução
dos objetivos e o cumprimento da missão
organizacional.
O planejamento estratégico também era
um ponto de partida em direção ao futuro. Ele
definia a missão a cumprir, os valores a observar
e a visão que se pretende ter da organização ao
projetar seu futuro. Da pesquisa realizada para
tal fim surgiram vários produtos: um diagnóstico
de necessidades dos associados que deveriam
ser atendidas; diretrizes a cumprir; um rol de
projetos a serem desenvolvidos, escalonados
por critérios de prioridade e antecedência na
execução; a identificação de oportunidades e
ameaças externas e de pontos fortes e fracos da
organização. Dessa forma, a execução do plano
contribuiria para a melhoria da qualidade de vida
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Cerimônia de posse da diretoria, em janeiro de 2012

dos associados e de seus familiares, bem como
para a longevidade da Associação.
Com o intuito de defender os legítimos
interesses dos associados, Teruo Massita e o
primeiro tesoureiro, Rodrigo Spada, viabilizaram
a Carta Fiança, uma vantagem exclusiva que
garantia mais conforto e tranquilidade no
momento de locar um imóvel. Além disso, mesmo
sendo concedida gratuitamente, a Carta Fiança
não acarretaria qualquer ônus para a Afresp, nem
para seus associados.
Outro destaque foi a criação e o desenvolvimento
do Centro de Ensino e Pesquisa da Afresp
(Cepafresp), com o objetivo de preencher uma
lacuna existente, de maneira proativa, na pesquisa,
na produção e na disseminação de conhecimentos
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nas áreas tributária, gerencial, tecnológica,
corporativa e comportamental, contribuindo para
o aperfeiçoamento profissional, a integração, a
qualidade de vida e a valorização da classe fiscal.
Dessa forma, o Cepafresp trabalhou em projetos
como a criação e o gerenciamento de um banco
de talentos e o desenvolvimento de ferramentas
de ensino presencial e a distância.
Teruo também incentivou e investiu na
modernização e na acessibilidade da comunicação
digital da Associação. Em sua gestão, o site
da Afresp foi reformulado, deixando-o mais
arrojado e dinâmico. Também houve o ingresso
da entidade nas redes sociais – como o Facebook;
o lançamento do “Afresp News”, um boletim
informativo eletrônico com as principais notícias
semanais da Associação e da classe; e o BlogAfresp, uma mídia que fomentava a discussão de
temas da área tributária de interesses dos AFRs.
“Ao findar meu terceiro mandato como
presidente da Afresp, só me resta agradecer. Aos
meus pares da Diretoria Executiva que, no dia
a dia, contribuíram com seus talentos dirigindo
brilhantemente suas diretorias, com extrema
dedicação e responsabilidade”, afirmou Teruo
em seu discurso de despedida.
Nas eleições de novembro de 2014, a chapa
“GerAções”, encabeçada por Rodrigo Keidel Spada
e cujo objetivo maior era unir a categoria que,
naquele momento, encontrava-se fragmentada,
foi eleita para a Diretoria Executiva e designada da
Afresp para o triênio 2015/2017. Das 43 regiões
onde houve votação, a chapa eleita alcançou mais
votos em 32 localidades (interior, litoral e grande
São Paulo) e também na Capital, somando ao
todo 2.133 votos.
Além de contar com Rodrigo na presidência, a
nova Diretoria foi composta dos vice-presidentes
Alexandre Lania Gonçalves (primeiro) e Angela
Manzoti Nahman (segunda); Matheus Henrique
Lopes Lima, como secretário-geral; e José Roberto
Soares Lobato, como secretário adjunto. Os AFRs
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Diretoria Executiva da Afresp em reunião com
autoridades da Sefaz, em outubro de 2013

Denis da Cruz Mângia Maciel e José Carlos Libano
foram eleitos primeiro e segundo tesoureiros.
A transmissão de cargos aconteceu em 7 de
janeiro de 2015, quando os eleitos assinaram
a ata de posse, em uma singela cerimônia. Já
a festividade aconteceria três dias depois com
a participação de cerca de 700 associados e
familiares na sede da Afresp.
“Agradeço a todos os AFRs que nos
emprestaram sua confiança por meio de seu
voto. Nossa vitória foi expressiva, o que traz maior
responsabilidade, pois a expectativa certamente
é grande dos que compraram nosso projeto. Este
será nosso combustível porque não temos como
agradecer senão com mais dedicação ao trabalho.
Cônscios de que somos apenas mandatários para
colocar a vontade do eleitor em prática, que por si
só já será uma grande honra. Vamos ficar juntos”,
declarou Rodrigo após ser, oficialmente, nomeado
como o mais novo presidente da Associação.

Eleições 2014: a chapa “GerAções”, encabeçada por
Rodrigo Keidel Spada

O ano em que Rodrigo iniciava seu primeiro
mandato à frente da presidência da Afresp foi
marcado por incertezas crescentes no cenário
político nacional – evidenciadas pelo grande
número de manifestações contra e a favor da
presidente Dilma Rousseff, já em seu segundo
mandato – e também pelas primeiras investigações
sobre corrupção deflagradas pela Operação LavaJato. Após uma vitória apertada nas eleições
de 2014, quando Dilma venceu o candidato
do PSDB, Aécio Neves, por 51,64% dos votos
contra 48,36% do “tucano”, a tensão do período
eleitoral estendeu-se durante o ano de 2015. Os
diversos protestos que aconteceram ao longo
do ano inteiro fizeram que as palavras “golpe”
e “impeachment” entrassem para o vocabulário
político do Brasil, polarizando a população, os
partidos e os movimentos sociais.
O cenário econômico foi dominado por
números negativos na grande maioria dos
indicadores. Passou a ser comum cada nova
divulgação de queda, perda, retração ou
expectativa vir acompanhada também da
informação de que se tratava do pior resultado
em determinada quantidade de anos. De fato,
em termos de PIB, a retração da economia
brasileira em 2015 (estimada pelo mercado em
3,62%) foi o pior resultado em 25 anos; ou seja,
desde 1990 – quando houve redução de 4,35%.
No âmbito de atividade produtiva, porém, os
setores da economia foram afetados de maneira
distinta, com a indústria sendo a mais impactada
em termos de recuo da produção e do corte de
empregos formais.
À parte das oscilações do mercado e da
economia, 2015 foi também o ano em que o
Brasil se angustiou diante de um dos maiores
desastres ambientais da história nacional, em
que casas, ruas e vidas foram destruídas pelo mar
de lama que desceu das barragens de rejeitos de
mineração da empresa Samarco, em Mariana,
Minas Gerais. Enquanto isso, o mundo assistia
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Reunião do Fundafresp, em novembro de 2015

surpreso ao restabelecimento das relações entre
Estados Unidos e Cuba; sensibilizava-se com uma
crise migratória de grandes proporções – em que
refugiados deixaram seus países devastados pela
guerra, pela fome e pela violência em busca de um
recomeço; e horrorizava-se diante dos diversos
atentados terroristas que ceifaram milhares de
vidas, tanto no Oriente Médio como na Europa.
Também a Associação não estava imune
aos efeitos da crise, que, com força difícil de
se prever, não a poupou de suas ameaças.
Mesmo conscientes da qualificação técnica,
do comprometimento existente e do ímpeto
realizador da diretoria empossada, não era
possível ignorar que os cenários externos à Afresp
se apresentavam hostis e desafiadores. Dessa

forma, com a dimensão das crises políticas e
institucionais que recaíram sobre autoridades e
governos brasileiros, as negociações políticas e
comerciais tornaram-se muito mais complexas e
difíceis para a entidade.
Se desde sempre foi vontade da Associação
manter uma relação harmônica com o Governo
do Estado de São Paulo, foi inalienável o propósito
de se postarem ao lado dos associados. Assim,
a Presidência e a Diretoria mantiveram-se em
defesa de seus representados de maneira firme
e contundente. Tanto nas questões gerais e
amplas, legislativas e governamentais, quanto nas
questões pontuais, de crises em DRTs. E, apesar
do temor de que as fraquezas inerentes à classe
e à arrecadação fazendária comprometessem os
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resultados financeiros da Associação ao fim do
ano de 2015, a entidade apresentou um superávit
operacional de mais de R$ 700 mil e um superávit
financeiro de mais de R$ 2,9 milhões.
A diretoria de Regionais, juntamente com
a diretoria de Engenharia e com o apoio da
Diretoria Executiva, pôde dar continuidade e
finalizar os investimentos em fase de andamento,
bem como iniciar novos projetos. Continuaram
os esforços para equipar todas as instalações da
Afresp com a intenção de preservar os imóveis
e proporcionar melhores condições de uso para
os associados. Além disso, nesse mesmo ano,
foi finalizada e inaugurada a construção da sede
regional de Bauru.
Uma das maiores conquistas desse período
seria a atribuição do registro definitivo da
Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS)
à Amafresp, quando o plano de autogestão da
entidade estava prestes a completar 50 anos de
atividades. A vitória foi resultado dos esforços da
diretoria da Amafresp e de seus colaboradores,
com o apoio da Diretoria da Afresp, do Conselho
Deliberativo e dos associados. Além de um marco,
representava também a consolidação do ideal
que sempre permeou a história da Amafresp: a
solidariedade.

A Amafresp celebrou seus 50 anos de fundação
com lançamento de livro histórico em 2017

Assim, a maior parte das propostas de gestão
foram implantadas e muitos dos projetos
concluídos, fazendo que a Afresp iniciasse o
ano de 2016 em situação de maior conforto
e segurança. Acima de tudo, preparada para
enfrentar novos desafios. Com o prolongamento e
a ampliação da crise econômica e da crise interna
da administração tributária, a Associação buscou
novas formas de ampliar sua participação no
debate público sobre temas relevantes não apenas
para a classe dos agentes fiscais de rendas, mas
também para as sociedades paulista e brasileira.
Nasce um olhar responsável que transcende os
limites da entidade, alcançando os interesses
maiores de paulistas e brasileiros.
A crise interna da classe, detectada no mapa
estratégico elaborado pela entidade, mostrou
que seria necessário operar em duas frentes:
uma política, com atuação de curto e médio
prazos, destinada a promover melhorias nas
condições de trabalho e remuneratórias da classe
fiscal paulista; e outra, de mais longo prazo, na
qual se reconhecia a necessidade de promover
mudanças nos próprios fundamentos do trabalho
da administração tributária do estado de São
Paulo e do Brasil.
Dessa maneira, a Associação participou
ativamente das discussões na Câmara dos
Deputados para impedir a aprovação da PLP nº
257, que previa o congelamento linear dos salários
do funcionalismo público, que traria sacrifícios
adicionais a uma categoria profissional que já,
há mais de quatro anos, vinha sofrendo com
o arrocho salarial promovido pelo Governo do
Estado. Foram muitas as visitas a Brasília, todas
elas articuladas com o Sinafresp e com a Febrafite
em uma atuação ampla e em escala nacional.
Outra grande vitória para a categoria viria em
janeiro de 2017, quando o então governador do
estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, sancionou
a Lei Complementar nº 1.296, que reestruturou
a carreira de agente fiscal de rendas. O decreto
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Movimento VIVA: seminário internacional “Tributo ao Brasil”, realizado em maio de 2017

extinguiu a classe I do cargo, de modo que os
novos servidores já entrassem nas condições da
antiga classe II. Com isso, a categoria passou a
ter seis níveis, aumentando a remuneração inicial
para o ingresso na carreira. O salário básico inicial,
que era R$ 9.914,09, passou a ser R$ 12.618,90,
podendo chegar a aproximadamente R$ 18 mil,
de acordo com complementos e prêmios de
produtividade individuais e em grupo.
À época, tramitava um pedido de autorização
de novo concurso na Secretaria Estadual de
Gestão Pública (SGP/SP), para o preenchimento
de 437 vagas no decorrer de 2017. Ainda que
o cenário político e econômico se encontrasse
em situação crítica e a realização de novos
concursos restrita, a contratação de agentes ficais
de rendas é considerada mais um investimento
do que necessariamente um aumento de gastos
públicos, uma vez que cabe ao profissional da
área a tarefa de orientar os contribuintes e,
consequentemente, intensificar a responsável
arrecadação de impostos.
Além disso, a Lei nº 1.296 não apenas valorizava
a remuneração inicial dos agentes fiscais de
rendas, mas também reestruturava o quadro de
servidores da carreira, a fim de permitir que o
aumento salarial não acarretasse aumento nas
contas públicas. Outro importante ponto foi a
atualização do valor da cota utilizada como base
para determinar as parcelas de remuneração do
cargo que, a partir da promulgação da referida
lei, passou a ser feita pelo índice de variação
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nominal da arrecadação, e não mais pela
variação real da arrecadação.
Mais que a participação política intensa, a
Afresp iniciou uma parceria inédita com o Banco
Interamericano de Desenvolvimento (BID) para
desenvolver um projeto que apontasse saídas para
a crise do Fisco paulista, reconhecida no contexto
mais amplo de uma crise fiscal brasileira, na
formação da qual a tributação do consumo tem
papel relevante. Essa parceria levou ao surgimento
do Movimento VIVA.
Por meio de debates, reuniões e seminários, o
VIVA traz uma reflexão de como seria um modelo
ideal de reforma tributária, que garanta mais
recursos para o Estado, não crie obstáculos para
a economia, coíba a sonegação fiscal e feche
as portas para a corrupção. Na perspectiva da
Afresp, a sistemática do ICMS (Imposto sobre
Circulação de Mercadorias e Serviços) prejudica
a economia, onera excessivamente o contribuinte
e fragiliza as administrações tributárias. Trata-se
de um jogo no qual não há ganhadores.
Idealizado pelo diretor de Assuntos Estratégicos
e Comunicação da Afresp, José Roberto Soares
Lobato, o Movimento VIVA propõe discutir como
a crise do Fisco está relacionada com a crise
econômica, trazendo elementos de reflexão sobre
um possível modelo de reforma tributária mais
eficiente para o Brasil.
A partir do lançamento do Movimento VIVA,
os agentes fiscais de rendas, por meio da Afresp,
assumem o papel de protagonismo num debate
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público tão importante como é o da reforma
tributária. Inicialmente, o Movimento foi dividido
em três fases: a primeira, que aconteceu ao longo
do mês de fevereiro e, no início do mês de março
de 2017, foi batizada de Rodadas Regionais,
fase em que os AFRs discutiram a crise interna.
A segunda etapa contou com a elaboração de
um workshop preparatório, ocasião em que foram
selecionados os trabalhos e as propostas mais
relevantes debatidos durante as rodadas. Já na
terceira, foi realizado o Seminário Internacional
“Tributo ao Brasil – A reforma que queremos”,
momento de evidenciar ao público externo
as possíveis soluções para as crises do Fisco e
tributária no Brasil.
Em entrevista ao Jornal da Afresp, Lobato
afirmou: “Em 2017, o Movimento VIVA encontrou
critérios de qualidade desejáveis para o novo
imposto, capazes de reunir em torno deles um
importante grupo de atores. 2018 será ano de
eleições. Agora será a hora de buscar convergência
em torno da proposta que melhor atenda a esses
critérios. Quanto mais avançarmos nisso, maiores
serão as chances de sucesso”.
Os primeiros frutos seriam colhidos pouco tempo
depois, com a promulgação da Lei Complementar
nº 1.320/2018, também conhecida pelo nome
“Nos Conformes”, em abril do ano seguinte. A
construção do projeto foi resultado de um trabalho
conjunto, também debatido na Afresp, que
contou com a participação da classe acadêmica
– em especial da Fundação Getúlio Vargas (FGV),
advogados e membros da administração pública,
como o secretário adjunto da Fazenda do Estado
de São Paulo, Rogério Ceron.
A legislação procurava promover a “mudança
de paradigma”, propondo uma abordagem
considerada menos contenciosa na relação entre
os contribuintes e o Fisco paulista. As medidas
a serem implementadas pelo “Nos Conformes”
procuram fazer justiça às empresas que têm suas
contribuições em dia com o Fisco. A principal

delas estaria no artigo 5º, que define um sistema
de classificação em categorias de risco sobre os
contribuintes do ICMS, que vão de “A+” a “E”,
para separar o tratamento de empresas com
aderência ao programa tributário estadual e os
devedores recorrentes. Desse modo, o Programa
de Estímulo à Conformidade Tributária traz
ferramentas para que o Fisco saia do paradigma
de repressão e passe a ser um prestador de
serviços públicos, um orientador do contribuinte
e defensor dos interesses da sociedade.
Com a chegada de 2018 e a proximidade
do aniversário de 70 anos da Associação, a
entidade foi surpreendida com a boa notícia
de que estava qualificada para receber a
certificação da Great Place to Work, um selo
obtido por organizações que possuem 70% ou
mais de aprovação de seus funcionários.
Presente em 53 países, o selo da consultoria
internacional Great Place to Work é um prérequisito para concorrer aos rankings das melhores
empresas para trabalhar. O resultado mostra
como a qualidade do ambiente é percebida
e experimentada e como isso influencia o
comportamento das equipes. Na ocasião,
Rodrigo Spada afirmou: “A frase que me ocorre
hoje é que, realmente, o melhor lugar é onde
estão as melhores pessoas. E é por meio delas,
valorizando-as, que conseguiremos atingir os
objetivos desejados em nossa missão da Afresp”.
Isso se deve à valorização do talento, a dedicação
e o mérito das pessoas.
Em fevereiro de 2018, a Associação completou
seus 70 anos e foi homenageada em duas
ocasiões. A primeira, em uma sessão solene
realizada na Assembleia Legislativa do Estado de
São Paulo, ocasião em que a história da entidade
foi relembrada com muito orgulho por todos os
presentes.
Já no dia 24 de março, uma festa para cerca
de 800 convidados, na Casa Petra, em São Paulo,
foi palco da posse da nova gestão dos Diretores
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Executivos, designados, regionais e conselheiros,
que também celebraram a importância da
Associação em defesa da classe.
Sob o lema “Juntos Podemos Mais”, a chapa
Sinergia havia sido eleita pelos associados para
compor a nova gestão até janeiro de 2021.
Além de Rodrigo Spada como presidente, a
chapa contava com Denis da Cruz Mângia
Maciel, como primeiro vice-presidente; José
Roberto Soares Lobato, como segundo vicepresidente; Vanessa Kazue Murayama, como
secretária-geral; Mara Aparecida Tomasseti,
como secretária adjunta; Luan Zacharias Silva,
como primeiro tesoureiro; e Renato Pei An
Chan, como segundo tesoureiro.
Os anos que antecederam o pleito foram
bastante intensos, de luta e resistência: a Diretoria,
o Conselho Deliberativo e os associados foram do
silêncio ao brado, da inércia ao movimento para
serem ouvidos. A reeleição de Rodrigo Spada, sem
que houvesse sequer outra chapa concorrendo,
era o resultado de uma gestão que contou com
a confiança da imensa maioria de associados e
o reconhecimento da dedicação e do zelo com
o patrimônio da Afresp. Sem falar dos esforços
permanentes para tornar a Associação cada vez
mais representativa, transparente e participativa
no desenvolvimento da sociedade.
Durante a cerimônia, o presidente Rodrigo
recebeu um troféu das mãos do presidente da

Sessão solene na Assembleia Legislativa do Estado de
São Paulo, em comemoração dos 70 anos da Afresp
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Anos

Federação Brasileira de Associações de Fiscais de
Tributos Estaduais (Febrafite), Roberto Kupski,
em homenagem aos 70 anos da Afresp. “Essa
festa representa a história de pujança da Afresp.
A associação mais antiga, com mais experiência
no Fisco estadual e que, em conjunto com a
Federação e demais filiadas, sempre esteve à frente
das lutas que legitimam o valor de nosso trabalho.
Parabéns a todas as diretorias, associados,
familiares e colaboradores que construíram esse
trabalho”, declarou Kupski na ocasião.
Em junho de 2018, após 15 anos de lutas
incessantes, mais uma merecida vitória coroou
a história da Associação: a aprovação da
PEC nº 5/2016, que altera o teto salarial do
funcionalismo público no estado. A referida
Emenda Constitucional estabelece que o teto
salarial do funcionalismo público estadual de São
Paulo seja equiparado, de maneira escalonada
ao longo de quatro anos (71%, 80%, 90% e
100%), à remuneração dos desembargadores
do Tribunal de Justiça (TJ-SP), cujo valor atual
é de R$ 30.471,11. Antes dela, a Constituição
Estadual (inciso XII do artigo 115) definia que
“a remuneração e o subsídio dos ocupantes
de cargos, funções e empregos públicos da
administração direta, autárquica e fundacional”,
no âmbito do Poder Executivo, não poderiam
“exceder o subsídio mensal do governador”, que,
até então, era de R$ 22.388,14.

Afresp 70 anos

Audiência pública relativa à PEC nº 5, em setembro de 2017

Sem trégua, a Afresp ofereceu dedicação e
sustentação ao Sinafresp durante todo o processo
de luta para a aprovação da PEC nº 5. Considerada
um dos maiores pleitos da carreira desde 2003,
a medida não apenas atende aos interesses dos
AFRs, mas fortalece a autonomia, a independência
e o reconhecimento ao posicionar a classe no
mesmo patamar daquelas que já haviam alcançado
o teto diferenciado. Além disso, foi notório o
protagonismo dos agentes fiscais de rendas durante
o período de mobilizações em defesa do pleito,
demonstrando a força e a união da categoria.
No Brasil, não é muito comum que uma
entidade representativa de determinada categoria
profissional complete 70 anos de existência com o
crescimento consistente, ininterrupto, alcançado
pela Afresp. Uma associação de classe do
funcionalismo público alcançar esse marco com
segurança e concretos serviços prestados é ainda
mais admirável. E a Afresp, a pioneira entre os
Fiscos estaduais, construiu sua história baseada
em solidariedade, modernização e renovação.
Um exemplo claro de sucesso dos princípios
do associativismo voltados para a melhoria da
qualidade de vida de seus congregados e para
a robustez da imagem pública da classe fiscal.
Uma tradição originada do vigor associativo de

algumas gerações de agentes fiscais de rendas. A
cada dia, um passo à frente; a cada ano, novas
conquistas; e a cada década, uma coleção de
vitórias, e é por isso que hoje a Afresp – que
conta com 19 escritórios regionais e 14 centros
de convivência espalhados por todo o estado –
oferece serviços de extrema importância aos seus
mais de sete mil afiliados.
Do associado e para o associado, é ele quem a
constrói, a mantém e faz da entidade um exemplo
de modernidade e sucesso. Pela coragem daqueles
181 agentes fiscais de rendas que assinaram a ata de
fundação da Afresp, naquela pequena sala do Largo
da Misericórdia, há 70 anos, e pela determinação
dos associados que ajudaram na construção dessa
história, a Associação é o que é hoje.
Com um legado admirável, a Afresp procura
olhar para o futuro sem jamais esquecer o
passado. Transcendendo os limites de suas
responsabilidades com a categoria que tão bem
representa, sob inalienável compromisso ético e
visão cidadã, para também lutar pelos interesses
da sociedade. Por isso, torna-se eterna neste livro
que registra cada momento dessas sete décadas
de muitos embates e justas conquistas de pessoas
corajosas – personagens fundamentais desta
história – desde sempre, hoje e para sempre.
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Colaboradores da Afresp na Campanha Outubro Rosa, em 2018
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Diretorias da Afresp
1948-2018
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Fundador
Norberto Mayer Filho

1948/1949
Presidente: Heitor Mayer
Vice-presidente: Luiz Franco
do Amaral
1º bibliotecário: Altino Corrêa
de Almeida Moraes
4º bibliotecário: Acácio Ortiz
5º bibliotecário: Plínio Walter
de Oliveira
Tesoureiro: Nelson Guimarães
de Barros
5º tesoureiro: Hugo Freitas
da Cunha
2º secretário: Arthur Ramos
3º secretário: Pedro Pires Martins
5º secretário: Argemiro Peline
Departamento Jurídico: Israel Pereira
da Rocha, Otílio da Maia Fernandes e
José da Rocha Pinto

Vice-bibliotecário: Januário Magliano
Orador oficial: Israel Pereira da Rocha
Vice-orador oficial: Glaudio Viotte
Departamento Jurídico: José Labre
de França, Raulino Meirelles F. Silveira,
Roberto G. Dutra Rodrigues, Arrigo
Domingos Falcone e José Rocha Pinto

1951/1952

1949

Presidente: Armando de
Campos Toledo
Vice-presidente: Euzébio Ferreira
do Amaral Junior
Secretário-geral: Arthur Ramos
1º secretário: José Fernando
de Souza Campos
2º secretário: Oswaldo Lauzoni
Tesoureiro: Pedro Montezuma
Vice-tesoureiro: Álvaro Magno Freire
Bibliotecário: Altino Corrêa de
Almeida Moraes
Vice-bibliotecário: Aldemar Lencione
Orador oficial: Israel Pereira
da Rocha
Vice-orador oficial: Cid Carlos
da Silva
Departamento Jurídico: João Batista
Guimarães, Raphael de Couto,
Roberto G. D. Rodrigues, Raulino
Meirelles F. Silveira, Arrigo Domingos
Falcone
Comissão de Contas: Aristheu de
Oliveira, Guilherme Rodrigues Alves,
José Labre de França

Presidente interino: Heinz Franco
do Amaral

1952/1953

1949
Presidente: Euzébio Ferreira
do Amaral Junior
Membros da Diretoria: Orlando Pinto
de Oliveira, Antonio Sciamarelli, Arthur
Ramos e Guilherme Rodrigues Alves
Departamento Jurídico: Arrigo
Domingos Falcone, Décio Amorim
e Israel Pereira da Rocha

Presidente interino: Hélio Brega

1949/1951
Presidente: Arthur Ramos
Vice-presidente: Gaudio Viotte
Secretário-geral: José Fernando
de Souza Campos
1º secretário: Oswaldo Lauzoni
2º secretário: Cenes L. De Oliveira
Tesoureiro: Antonio Sciamarelli
Vice-tesoureiro: José Quarantei Filho
Bibliotecário: Paulo Gama Corrêa

1953/1954
Presidente: Sebastião Domingues
Vice-presidente: Carlos Gianesi
1º secretário: Cid Carlos da Silva
2º secretário: Paulo Cerqueira
Tesoureiro: Antonio Sciamarelli
Vice-tesoureiro: Alfredo Stefani
1º bibliotecário: Benedicto de
Abreu Freire
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2º bibliotecário: João Rodrigues
de Moraes
Diretor social: Rafael Lisbôa Bologna
Vice-diretor social: Romualdo
Donatelli

1954/1964
Presidente: Sebastião Gomes
1º vice-presidente: José
Quasmetice Filho
2º vice-presidente: Jorge Karam
1º secretário: Benedito Pacheco
de Aquino
2º secretário: Romeu Cilas Pasto
1º tesoureiro: Antonio Sciamarelli
2º tesoureiro: Alberto Maluf
1º bibliotecário: Helyou
Tolendal Pacheco
2º bibliotecário: José Paulino
Negrão Junior

1964/1968
Presidente: Benedito Franco
da Silveira Filho
1º vice-presidente: José Fernando
de Macedo Soares Júnior
2º vice-presidente: Orlando Custódio
de Oliveira
1º secretário: Sylvio Faria
2º secretário: Walter Barbieri
1º tesoureiro: Eduardo Rebello
Colognesi
2º tesoureiro: Sebastião
de Oliveira Martins

1969/1974
Presidente: Benedito Franco
da Silveira Filho
1º vice-presidente: João Poço Parré
2º vice-presidente: Manuel Alves
1º tesoureiro: Kioji Ensuki
2º tesoureiro: Carlos Augusto Priedols
Orador oficial: Otilo Benedito
Maia Fernandes
1º orador: Luso da Rocha Ventura
2º orador: Walter Barbieri
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1975/1976
Presidente: Benedito Franco
da Silveira Filho
1º vice-presidente: Gerson Feder
2º vice-presidente: Alcides Morgado
1º tesoureiro: Eduardo Rebello
Colognesi
2º tesoureiro: Geraldo Correia Silveira
Oradores oficiais: Sylvio Cioni e
Otilio Benedito Maia Fernandes
Assistentes da presidência: Ary Pinto
da Rocha e Romeu Bertasi
Assessor de imprensa: José de
Castro Silveira

1977/1978
Presidente: Benedito Franco
da Silveira Filho
1º vice-presidente: Luiz Roberto
Marcondes de Oliveira
2º vice-presidente: Eduardo Rebello
Colognesi

1978/1979
Presidente interino: Eduardo
Rebello Colognesi

1979/1981
Presidente: Moacyr Delboni Ferraz
1º vice-presidente: José
Chamil Chuery
2º vice-presidente: José Antônio Pinto
de Lima
1º secretário: Walter Khul
2º secretário: Luiz Augusto
de Toledo
1º tesoureiro: Agnello Helou
2º tesoureiro: Waldo Soares de Moura
Orador oficial: Izaltino Mendes Leal

1982/1984
Presidente: Luiz Augusto de
Carvalho Guedes Pereira
1º vice-presidente: Baldomero
Wey Garcia
2º vice-presidente: Silvílio Begnami
1º secretário: Celso Gamboa Furtado
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2º secretário: Amaury Corrêa Almeida
Moraes
1º tesoureiro: José Albemor
Ribeiro de Castro
2º tesoureiro: Geraldo Lopes
Orador oficial: Hélcio Mariotto

1983
Presidente interino: Baldomero
Wey Garcia

1985/1987
Presidente: Luiz Augusto de
Carvalho Guedes Pereira
1º vice-presidente: Geraldo Lopes
Secretário Geral: Vitor Sapienza
1º tesoureiro: José Albemor
Ribeiro de Castro
2º tesoureiro: Erasmo Bardi

1988/1990

Comissão Fiscal:
Teruo Massita, João Romiti
e Sérgio Mazzoni
Conselho Deliberativo – membros:
Admir Martins, Alberto Antonio
Fumes, Arlindo de Castro Belchior,
Francisco Bayerlein, Gabriel Ferreira de
Matos, Gerson Feder, Gilberto Miele,
Hildebrando Djamila Pirágine, José
Domingos Franjotti, José Jamil Chuery,
Maria Antonieta Pires de Araujo,
Mario Salles Marins, Roberto Dias e
Uriel de Almeida.
Conselheiros natos:
Benedito Franco da Silveira Filho,
Euzébio Ferreira do Amaral Junior
e Moacyr Delboni Ferraz.

Presidente: João Eduardo Leite de
Carvalho
1º vice-presidente: João Leiroz
Secretário Geral - José Antônio Pinto
de Lima
1º tesoureiro: José Moacir Rodrigues
2º tesoureiro: Guilherme Alvarenga
Pacheco

Comissão de obras:
Benedito Franco da Silveira Filho,
Carlos Alberto Cinelli, Carlos Hage
Chaim, Gilder Guedez Diniz, João
Álfaro Soto, João Eduardo Leite de
Carvalho, João Leiroz, José Carlos
Zanini, José Luiz de Carvalho Soares,
Vicente Peixoto Júnior e Walter
Barbieri.

1991/1993

1994/1996

Presidente: João Eduardo
Leite de Carvalho
1º vice-presidente: João Leiroz
Secretário-geral: João Álfaro Soto
1º tesoureiro: José Luiz de
Carvalho Soares
2º tesoureiro: Walter Barbieri

Presidente: João Eduardo Leite
de Carvalho
1º vice-presidente: Antonio
Celso Pereira
2º vice-presidente: Walter Barbieri
Secretário-geral: José Luiz de Carvalho
Soares
Secretário adjunto: Dario Gomes
Protta
1º tesoureiro: Paulo Roberto Bueno
2º tesoureiro: Júlio Cesar Costa Sá

Conselho Deliberativo –
Mesa Diretora:
Presidente: Gilder Guedes Diniz
Vice-presidente: Roberto Chiaverini
1º secretário: Benedito Franco
da Silveira Filho
2º secretário: Honorato
Sanchez Duran
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Conselho Deliberativo –
Mesa Diretora:
Presidente: Sérgio Mazzoni
Vice-presidente: Roberto Chiaverini

1º secretário: João Romiti
2º secretário: Ademar Vilela Simões
Comissão Fiscal:
Durvail Soares Pompeo, José Jamil
Chuery e Oswaldo Fonseca Lemos
Conselho Deliberativo – membros:
Arlindo de Castro Belchior, Edson
Hurtado Candido, Fernando Martins
Rossit, Francisco Bayerlein, Geraldo
Roberto Bocoli, Gilder Guedes
Diniz, Honorato Sanches Duran,
José Domingos Franjotti, Marcelo
Albuquerque Felizola, Mario Salles
Marins, Nelson de Almeida, Sebastião
Tadeu de Vasconcelos e Teruo Massita.
Conselheiros natos:
Benedito Franco da Silveira Filho,
Euzébio Ferreira do Amaral Junior
e Moacyr Delboni Ferraz.
Comissão de obras:
Antonio Celso Pereira, Benedito
Franco da Silveira Filho, Carlos Alberto
Cinelli, Carlos Hage Chaim, Dario
Gomes Protta, Durvail Soares Pompeo,
Gilder Guedez Diniz, João Eduardo
Leite de Carvalho, José Carlos Zanini,
José Luiz de Carvalho Soares, Julio
Cesar Costa Sá, Paulo Roberto Bueno,
Teruo Massita, Vicente Peixoto Júnior e
Walter Barbieri.

1997/1999
Presidente: João Eduardo Leite
de Carvalho
1º vice-presidente: Ibraim
Paulo Masson
2º vice-presidente: Reinaldo
Dias Pereira
Secretário-geral: Oswaldo
Fonseca Lemos
Secretário adjunto: Paulo Vaz Dias
1º tesoureiro: Luís Augusto Sanches
2ª tesoureira: Maria Antonieta
Pires de Araujo

Conselho Deliberativo –
Mesa Diretora:
Presidente: Teruo Massita
Vice-presidente: Geraldo
Roberto Bócoli
1º secretário: Benedito Franco
da Silveira Filho
2º secretário: Waldemar dos Santos

2º vice-presidente: João
Álfaro Soto
Secretário-geral: Ivan Netto
Moreno
Secretário Adjunto: José Augusto
Altafim
1º tesoureiro: Luís Augusto Sanches
2ª tesoureira: Glades Sumilda Zarza

Comissão Fiscal:
Marcelo de Albuquerque Felizola,
José Varkulka e Sérgio Mazzoni

Conselho Deliberativo –
Mesa Diretora:
Presidente: Benedito Franco
da Silveira Filho
Vice-presidente: Durvail Soares
Pompeo
1º secretário: Edson Hurtado Candido
2º secretário: Roberto Chiaverini

Conselho Deliberativo – membros:
Ademar Vilela Simões, Airton Moreira
de Paula, Antonio Mendes, Daniel
Correa Filho, Durvail Soares Pompeo,
Edson Hurtado Candido, Fernando
Martins Rossit, Geraldo Lopes, João
Álfaro Soto, João Bosco Ferreira, Luiz
Carlos Toloi Junior, Nelso de Almeida,
Geraldo Roberto Bócoli, Roberto
Chiaverini e Sebastião Tadeu de
Vasconcelos
Conselheiros natos:
Benedito Franco da Silveira Filho,
Euzébio Ferreira do Amaral Junior
e Moacyr Delboni Ferraz.
Comissão de obras:
Benedito Franco da Silveira Filho,
Carlos Alberto Cinelli, Carlos Hage
Chaim, Durvail Soares Pompeo, Ibraim
Paulo Masson, João Eduardo Leite
de Carvalho, José Carlos Zanini, Luiz
Augusto Sanches, Maria Antonieta
Pires de Araujo, Oswaldo Fonseca
Lemos, Paulo Vaz Dias, Reinaldo
Dias Pereira, Teruo Massita e Vicente
Peixoto Junior

2000/2002
Presidente: Teruo Massita
1º vice-presidente: Luiz Carlos
Toloi Junior
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Comissão Fiscal:
José Varkulka, Erley de Brignolli de
Medeiros, Marcelo de Albuquerque
Felizola
Conselho Deliberativo – membros:
Ademar Vilela Simões, Airton Moreira
de Paula, Antenor Roberto Barbosa,
Antonio Mendes, Daniel Correa Filho,
Edimir Afonso Trosdorf, Honorato
Sanchez Duran, João Bosco Ferreira,
José Arimatéa Paz, José Campizzi
Busico, Luiz Carlos Scarpato, Malvino
Rodrigues, Maurício Dias e
Waldemar dos Santos.
Conselheiros Natos:
Benedito Franco da Silveira Filho,
Euzébio Ferreira do Amaral Junior
e Moacyr Delboni Ferraz.

2003/2005
Presidente: Teruo Massita
1º vice-presidente: Luiz Carlos
Toloi Junior
2º vice-presidente: João Álfaro Soto
Secretário-geral: Renato Pessoa de
Mello Belli
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Secretário-adjunto: Arthur Antônio
Chagas Pisani
1ª tesoureira: Aparecida de Fátima
Gasparini
2º tesoureiro: Américo Castagna Neto
Conselho Deliberativo Mesa Diretora:
Presidente: Roberto Chiaverini
Vice-presidente: Marcelo de
Albuquerque Felizola
1º secretário: Benedito Franco da
Silveira Filho
2º secretário: Durvail Soares Pompeo
Comissão Fiscal:
José Arimatéa Paz, José Varkulja e Erley
Brignoli de Medeiros
Conselho Deliberativo - membros:
Ademar Vilela Simões, Alberto Seiji
Yugue, Antenor Roberto Barbosa,
Antonio Fajardo Sanches, Antonio
Uadi Cipicciani, Edson Hurtado
Cândido, Fábio José Regueira Alves,
Honorato Sanchez Duran, Ivan Netto
Moreno, Jairo Cesar Sidnei, James
Grejo, Jorge Augusto Diniz, José
Corrêa de Barros Neto, José Eduardo
Gracioto, José Roberto Vicioli, Luis
Mokiti Yabiku, Luiz Carlos Scarpato,
Luiz Edgard Albertão, Miriam Arado,
Nilza Bardi Romano, Osvaldo da Silva
Quintino, Osvaldo Fonseca Lemos,
Roberto Garcia, Sebastião Tadeu de
Vasconcelos, Tiago de Paula Araujo,
Valter Brito Laughton, Valter Damasio
de Oliveira e Valter Pedro.
Conselheiros Natos:
Benedito Franco da Silveira Filho,
Moacyr Delboni Ferraz e Euzébio
Ferreira do Amaral Júnior

2006/2008
Presidente: Luiz Carlos Toloi Junior
1º vice-presidente: João Dias Yanes
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2º vice-presidente: Arthur Antonio
Chagas Pisani
Secretário-geral: Marcimedes Martins
da Silva
Secretário adjunto: Arnaldo
Marquezini
1ª tesoureira: Aparecida de
Fátima Gasparini
2ª tesoureira: Angela Manzoti
Nahman
Conselho Deliberativo –
Mesa Diretora:
Presidente: João Álfaro Soto
Vice-presidente: José Varkulja
1º secretário: Lauro Kuester Marin
2º secretário: Eduardo Gonçalves
Conselheiros Natos:
Benedito Franco da Silveira Filho
e Moacyr Delboni Ferraz
Comissão Fiscal:
Alberto Penno Junior, José Roberto
Vicioli e José Corrêa de Barros Neto
Conselho Deliberativo – membros:
Antonio Celso Pereira, Antonio
Guerra, Ari José Brandão, Benedito
Franco da Silveira Filho, Carlos Alberto
Faustino, Edson Hurtado Candido,
Honorato Sanchez Duran, José
Eduardo Gracioto, Luis Mokiti Yabiku,
Miguel Siqueira, Moacyr Delboni
Ferraz, Nelson Biagi Junior, Nilza
Bardi Romano, Roberto Chiaverini,
Roberto Garcia, Sebastião Tadeu de
Vasconcelos, Teruo Massita, Valter
Brito Laughton e Wilson Alves Baptista

2009/2011
Presidente: Luiz Carlos Toloi Junior
1º vice-presidente: João Dias Yanes
2º vice-presidente: Hildebrando
Djalma Pirágine
Secretário-geral: Marcimedes Martins
da Silva
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Secretário adjunto: Arnaldo
Marquezini
1º tesoureiro: Omar Roldão
de Moura
2ª tesoureira: Angela Manzoti
Nahman
Conselho Deliberativo –
Mesa Diretora:
Presidente: João Álfaro Soto
Vice-presidente: José Varkulja
1º secretário: Eduardo Gonçalves
2º secretário: Roberto Garcia
Comissão Fiscal:
Ari José Brandão, Claiton Osnir
do Amaral e Luís Augusto Sanches
Conselho Deliberativo – membros:
André Pachione Pillay, Antenor
Roberto Barbosa, Antonio Guerra,
Benedito Franco da Silveira Filho,
Durvail Soares Pompeo, Eliana
Maria Pessoa F. de Oliveira, Fabiano
Buchetti de Sousa, Heitor Okuma,
Honorato Sanchez Duran, José
Eduardo Gracioto, Miguel Siqueira,
Miguel Ângelo C. da Silva, Nilza Bardi
Romano, Roberto Bonifácio de Souza,
Roberto Chiaverini, Ruy Sarzedas
Cunha, Sebastião Tadeu
de Vasconcelos e Teruo Massita.

2012/2014
Presidente: Teruo Massita
1º vice-presidente: Omar Roldão
de Moura
2ª vice-presidente: Angela
Manzoti Nahman
Secretário geral: Luiz Carlos
Toloi Junior
Secretário adjunto: Hildebrando
Djalma Pirágine
1º tesoureiro: Rodrigo Keidel Spada
2º tesoureiro: Antero Rodrigues
Martins

Conselho Deliberativo –
Mesa Diretora:
Presidente: Luís Augusto Sanches
Vice-presidente: Luiz Carlos Benício
1º secretário: Paulo Henrique Cruz
2º secretário: Ruy Sarzedas Cunha
Comissão Fiscal:
Alexandre Lania Gonçalves, Antonio
Guerra e Miguel Ângelo Carvalho
da Silva.
Conselho Deliberativo - membros:
Alexandre Lania Gonçalves, Antenor
Roberto Barbosa, Antonio Guerra,
Antonio Lourenço Colli, Benedito
Franco da Silveira Filho, Claiton Osnir
do Amaral, Eduardo Gonçalves, Eliana
Maria Pessoa F. de Oliveira, Honorato
Sanchez Duran, João Álfaro Soto,
José Aparecido Rossato, José Varkulja,
Lauro Kuester Marin, Luiz Otávio
de Andrade Corsetti, Miguel Angelo
Carvalho da Silva, Miguel Siqueira,
Nilza Bardi Romano, Roberto Garcia,
Roberto Chiaverini, Sebastião Tadeu
Vasconcelos, Timoteo Camargo.

2015/2017
Presidente: Rodrigo Keidel Spada
1º vice-presidente: Alexandre
Lania Gonçalves
2ª vice-presidente: Angela
Manzoti Nahman
Secretário-geral: Matheus Henrique
Lopes P. Lima
Secretário adjunto: José Roberto
Soares Lobato
1º tesoureiro: Denis da Cruz
Mângia Maciel
2º tesoureiro: José Carlos Libano
Conselho Deliberativo Mesa Diretora:
Presidente: Paulo Henrique Cruz
Vice-presidente: Luiz Carlos Benício

1º secretário: Pedro de Oliveira
Abrahão
2º secretário: Leandro Radusweski
Quintal

1ª secretária: Márcia Maria Marchetti
do Couto
2º secretário: Pedro de Oliveira
Abrahão

Comissão Fiscal:
José Carlos Miguel de Mendonça,
Thiago Martins e Henning Mario von
Rautenfeld

Comissão Fiscal:
Alexandre Lania Gonçalves, Gerson
Alanis Lamera e Pedro Ventura Esteves.

Conselho Deliberativo - membros:
Antenor Roberto Barbosa, Antônio
Lourenço Colli, Carlos Pinheiro do
Nascimento, Claiton Osnir do Amaral,
Eduardo Gonçalves, Fabiano Buchetti
de Sousa, Hélio Bandeira, Henning
Mario von Rautenfeld, James Grejo,
João Álfaro Soto, José Carlos Miguel
de Mendonça, José Correa de Barros
Neto, Leonardo Garcia Quadre, Luiz
Carlos Toloi Junior, Miguel Ângelo
Carvalho da Silva, Paulo Henrique
do Nascimento, Roberto Garcia,
Sebastião Tadeu de Vasconcelos, Teruo
Massita, Thiago Martins e Valéria
Sampaio Carrijo

Conselho Deliberativo – membros:
Alexandre Lania Gonçalves, Ana Paula
Galleta Machado, Antônio Lourenço
Colli, Carlos Augusto Gomes Neto,
Carlos Doro Filho, Eduardo Gonçalves,
Everaldo de Melo Brandão, Fernando
Augusto Bellini, Gilmar Domingo
Macarini, Guglelmo Foa, José
Francisco de Almeida, José Rubens
da Silva, Luciana Moscardi Grillo,
Marcelo Henrique Yasuda Ketelhuth,
Miguel Siqueira, Paulo Henrique do
Nascimento, Sebastião Tadeu de
Vasconcelos e Valter Gama Caldini.

2018/2020
Presidente: Rodrigo Keidel Spada
1º vice-presidente: Denis da Cruz
Mângia Maciel
2º vice-presidente: José Roberto
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