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ANFIP defende permanência da Aduana 
na RFB em reunião na Casa Civil

Em reunião com o subchefe de 
Análise e Acompanhamento de Políticas 
Governamentais da Casa Civil, Luiz 
Alberto dos Santos, na terça-feira (9), 
em Brasília, o presidente da ANFIP, 
Álvaro Sólon de França, voltou a afirmar 
a posição da Entidade em defesa da 
permanência da Aduana na RFB. A ANFIP 
tem reiteradamente se manifestado a 
respeito do assunto depois da publicação 
pela imprensa de notícias sobre estudos 
no governo para retirar a Aduana da 
estrutura da RFB. Apesar dos rumores, o 
subchefe de Análise e Acompanhamento 
de Políticas Governamentais afirmou 
não existir nenhuma proposição sobre o 
assunto em discussão na Casa Civil. 

Além das constantes reuniões com 
os órgãos responsáveis pela Aduana, a 
ANFIP vem promovendo um amplo 

trabalho de divulgação sobre o papel 
da Aduana e sobre a importância de 
sua permanência na estrutura da RFB. 
A questão foi o tema da capa da edição 
nº 112 da revista Seguridade Social e 
Tributação, editada pela Associação. 
A publicação foi entregue a Luiz 
Alberto dos Santos. 

De acordo com o presidente da 
ANFIP, o vínculo alfândega/tributos 
internos não é uma “invenção da roda” 
brasileira. “Em 149 países a Aduana está 
vinculada ao Ministério da Fazenda, e 
a nossa RFB assim o é. Desta centena 
e meia, em pelo menos 56 nações a 
Aduana está fusionada com as estruturas 
de tributação e arrecadação.” 

Para Álvaro Sólon, a junção dos 
dois setores otimiza e simplifica o 
trabalho, já que os procedimentos de 

controle aduaneiro estão intimamente 
ligados à tributação de bens. “É preciso 
registrar também que tem ocorrido um 
aumento da importância da fiscalização 
aduaneira. Se há algumas décadas o 
trabalho estava praticamente limitado ao 
controle da entrada de mercadorias, hoje 
a Aduana, especialmente a brasileira, 
tem importantíssimas funções de 
regulação econômica, segurança pública 
e proteção geral à sociedade.” 

A ANFIP também reforça que, para 
cumprir com excelência as funções que 
lhe têm sido destinadas, é preciso que o 
governo faça investimentos pesados em 
sua estrutura. “Não vai ser uma mera 
mudança de endereço que vai garantir a 
Aduana de que o País precisa, mas sim 
investimentos consistentes e constantes 
em pessoal, estrutura e informatização.” 

Deputado apoia a posição da ANFIP sobre a Aduana
Em pronunciamento na terça-feira 

(9), no plenário da Câmara, o deputado 
Arnaldo Faria de Sá (PTB-SP) destacou 
a importância de dois temas tratados na 
edição 112 da revista Seguridade Social e 
Tributação, da ANFIP. Ele citou a defesa 
da permanência da Aduana na estrutura 
da Receita Federal do Brasil (RFB) e o 
novo poder de renda da população idosa. 
Confira o que disse o deputado: 

“Quero registrar que a revista 
Seguridade Social e Tributação, da 
ANFIP, protesta contra a tentativa de se 

desvincular a Aduana da Receita Federal 
do Brasil, numa entrevista de Ernani 
Argolo Checcucci Filho, subsecretário 
de Aduana e Relações Internacionais da 
Receita Federal do Brasil, mostrando 
inclusive como é a organização das 
aduanas pelo mundo. A Aduana, no Brasil, 
tem tido um resultado extremamente 
importante. Não se pode admitir uma 
posição dessas. A Aduana é da Receita 
Federal. Nesta mesma revista da ANFIP, 
temos também um artigo, O Novo Poder 
dos Idosos, mostrando que, neste ano de 

2012, a população com mais de 60 anos 
no Brasil terá uma renda de 402 bilhões 
de reais, superando o PIB registrado 
pelo Peru em 2010. A renda dos homens 
atingirá a cifra de 229 bilhões de reais e a 
das mulheres, de 172 bilhões, mostrando 
realmente qual é o poder dos idosos, num 
momento em que lamentavelmente temos 
notícias de que vários idosos, segundo 
registro das delegacias, estão sendo 
vítimas de agressão, e, o pior de tudo, 
por alguém da família. Vamos respeitar 
nossos idosos! É isso que queremos”.

PEC 555/2006: Banner reforça a mobilização
Já está na página da ANFIP na 

internet o novo banner da PEC 555/2006. 
A Proposta de Emenda à Constituição 
põe fim à cobrança previdenciária dos 
servidores públicos aposentados e 
pensionistas e está pronta para votação no 
plenário da Câmara dos Deputados.

No entanto, a entrada da matéria na 
pauta depende da mobilização de todos os 

servidores. A ANFIP está fazendo um forte 
trabalho de visitação aos parlamentares para 
pressionar pela assinatura de requerimentos 
solicitando a imediata votação da matéria, 
mas você também pode participar dessa 
ação democrática. Faça contato com os 
deputados e as deputadas do seu estado 
pedindo apoio para a PEC. 

No banner, além das notícias sobre 

a Proposta, é possível encontrar a relação 
dos parlamentares que assinaram ou não o 
pedido de inclusão da PEC 555 na ordem 
do dia, a relação com os contatos dos 
deputados – incluindo telefone, e-mail 
e redes sociais – e um passo a passo para 
criar conta no Twitter. O microblog Twitter 
é uma ótima ferramenta para pressionar os 
congressistas a votar a PEC.
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ANFIP defende aprovação de 
crédito suplementar para a RFB

O presidente da ANFIP, Álvaro 
Sólon de França, reuniu-se na quarta-
feira (10) com o senador Paulo Paim 
(PT-RS) e com o deputado Paulo 
Rubem Santiago, a respeito de Projeto 
de Lei (PLN) nº 21/2012, de autoria do 
Executivo. Sólon de França entregou 
aos parlamentares, que são integrantes 
da Comissão Mista de Planos, 
Orçamentos Públicos e Fiscalização, 
ofício em que solicita apoio para a 
matéria, que institui abertura de crédito 
suplementar ao Orçamento Fiscal no 
valor de R$ 1,228 bilhão, dos quais 
R$ 476,409 milhões são destinados à 
Receita Federal do Brasil (RFB). 

A ANFIP vai atuar em conjunto com 
a RFB para que o projeto seja votado o 
mais brevemente possível. O presidente 
da ANFIP reforçou que a aprovação 
do PL é urgente e essencial a projetos 

estratégicos da Receita Federal do Brasil. 
“Esses investimentos deverão ser feitos 
sem adiamentos, sob pena de a RFB não 
conseguir mais responder às demandas 
da sociedade daqui a algum tempo. 
É preciso ressaltar que os sucessivos 
recordes registrados na arrecadação são 
consequência da eficiência da Receita 
Federal do Brasil, com destaque para o 
trabalho dos Auditores-Fiscais. Desta 
forma, investimentos em pessoal, 
tecnologia e logística são essenciais para 
manter a eficiência.”

Junto com o ofício, a ANFIP 
entregou ao senador e ao deputado 
documento da RFB que expõe os riscos 
da não aprovação do crédito suplementar, 
como a paralisação de diversos serviços 
prestados pelo órgão. 

(A matéria completa está na página 
da ANFIP na internet)

Belo Horizonte sedia Seminário 
Internacional de Previdência 

Complementar dos Servidores
Belo Horizonte (MG) é o próximo 

destino do seminário Internacional 
de Previdência Complementar dos 
Servidores Públicos, promovido pela 
ANFIP, em parceria com a ANFIP-MG. O 
evento será realizado no dia 31 de outubro, 
no Auditório da Delegacia da Receita 
Federal do Brasil em Belo Horizonte 
6ª RF. O seminário já foi realizado em 
São Paulo e em Salvador. Os próximos 
destinos são: Rio de Janeiro, no dia 8 de 
novembro, e Rio Grande do Sul, no dia 
12 de dezembro. Confira a programação 
completa na página da ANFIP na internet.

Rio de Janeiro 
também recebe evento 
Os interessados em participar, no 

dia 8 de novembro, do Seminário no Rio 
de Janeiro, devem enviar e-mail para 
afiperj@afiperj.org.br com nome completo 
e matrícula Siape. O auditor-fiscal ativo 
que precisar de liberação de ponto deve 
se inscrever até o dia 23 de outubro, 
informando, além do nome completo e da 
matrícula Siape, a necessidade da liberação 
de ponto e o setor em que trabalha. O 
telefone da Afiperj é o (21) 2509 8771.

Ministro do STF aplica rito abreviado à 
ADI da ANFIP contra Decreto 7.777/12

A Confederação dos Servidores 
Públicos do Brasil (CSPB) ajuizou Ação 
Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 
no Supremo Tribunal Federal (STF) 
contra o Decreto 7.777/12, sobre greve de 
servidores públicos. O relator do processo, 
ministro Dias Toffoli, afirmou que o objeto 
da ADI enviada pela CSPB (ADI 4857) é 
idêntico ao das ações 4828, 4830 e 4838. 
Sendo assim, ele determinou a aplicação 
do rito abreviado do artigo 12 da Lei 
9.868/99, para que a decisão seja tomada 
em caráter definitivo. As quatro ações 
terão o mérito julgado sem a apreciação do 
pedido de medida cautelar. 

No mês de agosto, foram encaminhadas 
ao STF as ADIs 4828, 4830 e 4838. A 
primeira ação foi ajuizada pela Federação 
Brasileira de Associações de Fiscais de 
Tributos Estaduais (Febrafite). A segunda, 
pela Confederação dos Trabalhadores 
no Serviço Público Federal (Condsef), 
Confederação Nacional dos Trabalhadores 
em Seguridade Social, Central Única 
dos Trabalhadores (CNTSS/CUT) e pelo 
Sindicato Nacional dos Fiscais Federais 
Agropecuários. A terceira ação foi 
encaminhada pela Associação Nacional 
dos Auditores-Fiscais da Receita Federal 
do Brasil (ANFIP). A ADI 4857 é a quarta 
a chegar ao STF e foi enviada ao Tribunal 
pela CSPB no mês de setembro.

As quatro ações questionam a 

constitucionalidade do Decreto 7.777/12, 
publicado no Diário Oficial da União no dia 
25 de julho deste ano e retificado no dia 31 
do mesmo mês. A norma tem como função 
dispor sobre “medidas para a continuidade 
de atividades e serviços públicos dos 
órgãos e entidades da administração 
pública federal durante greves, 
paralisações ou operações de retardamento 
de procedimentos administrativos 
promovidas pelos servidores públicos 
federais”. O decreto estabelece que essas 
medidas seriam adotadas por ministros 
de Estado e por supervisores de órgãos e 
entidades em que ocorrer greve. 

As entidades afirmam que a norma fere 
o direito à greve garantido aos trabalhadores 
pela Constituição Federal de 1988. Além 
disso, questionam a autorização dada 
pelo decreto para que ministros de Estado 
adotem providências – entre elas convênios 
com estados, Distrito Federal ou municípios 
– para garantir a continuidade das atividades 
e serviços de órgãos alvo de paralisação.

O julgamento do mérito das ADIs sem 
prévia análise liminar foi determinado, 
segundo o ministro Dias Toffoli, “em 
razão da relevância da matéria e seu 
especial significado para a ordem social 
e para a segurança jurídica”. O ministro 
também determinou que as quatro ações 
tramitem em conjunto. 

As informações são do STF.

Associação rebate falácia 
sobre déficit previdenciário 

em Congresso do IBDP
O vice-presidente Executivo 

da ANFIP, Floriano José Martins, 
participou na terça-feira (9) do VIII 
Congresso Brasileiro de Direito 
Previdenciário e III Congresso de 
Direito Previdenciário do Mercosul, 
realizado pelo Instituto Brasileiro de 
Direito Previdenciário (IBDP), com o 
apoio da A\NFIP e da Fundação ANFIP 
de Estudos da Seguridade Social, em 
Foz do Iguaçu (PR).

Floriano José, que foi um dos 
palestrantes do evento, falou sobre "O 
argumento do Déficit Previdenciário no 
Presente e no Futuro da Previdência".

Participaram também do encontro 
o vice-presidente de Assuntos Jurídicos 
da ANFIP, Márcio Humberto Gheller, o 
presidente da Fundação ANFIP, Floriano 
Martins de Sá Neto, e a diretora de Cursos 
e Eventos da Fundação, Aurora Maria 
Miranda Borges.
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Conheça serviço de Home Care da Unimed
A Unimed possui o serviço de 

cuidados no lar, o chamado “Home 
Care”. Confira a seguir o que é e como 
funciona. As informações são da Cartilha 
de Instrução ao Cuidador do paciente no 
Home Care da Unimed Porto Alegre. 

- O que é “Home Care”?
O termo “Home Care” é de origem 

inglesa e significa cuidados no lar. Aqui 
no Brasil é entendido de maneira errônea 
como sinônimo de serviços prestados 
por uma empresa de Home Care, ou 
como internação domiciliar, assistência 
domiciliar, entre outros.

- Quais são as vantagens do 
“Home Care”?

Saída do ambiente hospitalar 
diminuindo o risco de infecções e 
outras complicações, ambiente familiar 
para o restabelecimento da saúde e 
humanização do atendimento.

- Quem pode usar os serviços do 
“Home Care”?

Os critérios básicos para 
atendimento desse serviço são os casos 
de clientes, internados ou não, que 
necessitem receber cuidados de curta 
duração, com perspectivas de melhora 
ou cura, como, por exemplo, curativos no 
pós operatório, medicação endovenosa 
prolongada, fisioterapia a curto prazo, 
cuidados com sonda nasoenteral, etc.

- O “Home Care” é obrigação dos 
planos de saúde?

Normalmente, os serviços de 
“Home Care” não estão previstos nos 
contratos dos planos de saúde, mas 
poderão ser utilizados como alternativa 

para tratamento, mediante análise prévia 
da Auditoria Médica. 

- Quais são os serviços que podem 
ser realizados no “Home Care”? 

As pessoas que tenham condições 
precisas para receber esse tipo de 
atendimento recebem em casa, por um 
período provisório, de acordo com as 
necessidades individuais de cada um, os 
cuidados de enfermagem, fisioterapia, 
nutrição, visita médica, fonoaudiologia 
e psicologia, que são necessários para 
melhora ou cura de sua doença. Esses 
serviços são prestados por profissionais 
capacitados para exercer essas funções, 
com suporte técnico da empresa 
prestadora dos serviços. 

- Os medicamentos são pagos pelo 
plano de saúde?

As pessoas recebem também 
todos os materiais necessários, com 
exceção da medicação via oral de uso 
contínuo do cliente, dietas, pomadas, 
cremes, materiais de uso pessoal como 
fraldas, entre outros, como cama, 
colchão, cadeiras, que ficam sob a 
responsabilidade da família.

- Quais são os casos que não se 
enquadram no “Home Care”?

Pessoas com doenças crônicas 
não se enquadram nos objetivos do 
“Home Care” porque nesses casos os 
tratamentos são paliativos e não irão 
restabelecer o estado de saúde inicial 
do paciente a curto prazo, como por 
exemplo as doenças pulmonares 
crônicas, acidente vascular cerebral, 
Mal de Alzheimer, câncer, etc.

Nova diretoria da Afiperj 
toma posse em 16 de outubro

A posse dos eleitos para os 
Conselhos Executivo e Deliberativo da 
Afiperj, estadual da ANFIP no Rio de 
Janeiro, acontece na terça-feira, 16 de 
outubro, às 18h, no auditório da Rua 
da Quitanda nº 30 - 11º andar. Após a 

cerimônia, será servido aos presentes um 
coquetel na sede da Afiperj. 

As eleições foram realizadas em 13 
de setembro, nas cidades de Campos dos 
Goytacazes, Niterói, Nova Iguaçu e Rio 
de Janeiro.

ANFIP na mídia: Regime de urgência para o 
Projeto de Lei que pune as empresas corruptoras 

Os sites Congresso em Foco e 
A Voz do Cidadão publicaram com 
destaque o artigo “Regime de urgência 
para o Projeto de Lei que pune as 

empresas corruptoras”, de autoria do 
presidente da ANFIP, Álvaro Sólon de 
França. Acesse os portais ou a página 
da ANFIP na internet para ler o texto.

FISCOSoft: Solicite licença 
com 77,5% de desconto 

até 24 de outubro
Associados da ANFIP que tiverem 

interesse em adquirir a licença do 
FISCOSoft com desconto de 77,5% 
têm até 24 de outubro para entrar no 
próximo lote. Por meio de convênio 
firmado pela Entidade, o preço do 
software cai de R$ 1.152 para R$ 259, 
uma excelente oportunidade que oferece 
simplicidade, rapidez e segurança 
para o dia a dia do Auditor-Fiscal. A 
licença permite o acesso on-line, por 
12 meses, aos roteiros e comentários 
produzidos por especialistas para 
apuração e recolhimento do PIS e da 
Cofins, tributação pelo IRPJ, incidência 
do ICMS, legislação trabalhista e 
previdenciária, regulamentos, códigos e 
tabelas, organizados no âmbito federal, 
estadual, municipal, além de ferramentas 
como a de substituição tributária.

Para aquisição da licença de acesso 
on-line ao aplicativo FISCOSoft, o 
associado deverá efetuar um depósito 
em conta corrente da ANFIP (confira 
os dados na página da Entidade na 
internet) no valor de R$ 259. Depois 
de identificado o depósito, a ANFIP 
encaminhará a solicitação para o 
FISCOSoft. O comprovante de depósito, 
que permitirá a liberação da senha, deve 
ser encaminhado para financeiro@
anfip.org.br. Vale destacar que serão 
solicitadas outras informações, uma 
vez que os dados também precisam ser 
encaminhados para o FISCOSoft, a fim 
de que o acesso ao sistema ocorra dentro 
da normalidade. Em caso de dúvida, o 
interessado pode entrar em contato com 
a ANFIP pelo e-mail secretaria@anfip.
org.br ou pelo telefone 0800 701 6167.

A formação dos novos lotes 
ocorrerá dentro do prazo máximo de 30 
dias, tendo como limite o dia 24 de cada 
mês. No dia 25, a relação dos nomes 
do novo lote será encaminhada para 
o FISCOSoft, que fará a liberação das 
licenças a cada um dos adquirentes da 
assinatura. As licenças somente poderão 
ser adquiridas com o desconto por 
associados da ANFIP.


