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Ato Público: ANFIP cobra o atendimento 
das reivindicações da carreira

A presidente Margarida Lopes de 
Araújo exigiu que o Governo abra o 
diálogo com os Auditores-Fiscais da 
RFB e que as reivindicações da carreira 
sejam atendidas. “Nossas reivindicações 
são velhas como esse Governo. Elas não 
foram atendidas durante todo o período que 
passou. Gostaríamos que o Governo tivesse 
mais sensibilidade com os servidores 
públicos”, declarou durante o ato público 
pela valorização da carreira, ocorrido na 
quarta-feira (10), em frente ao Ministério da 
Fazenda, em Brasília. Além de conselheiros 
da ANFIP, participaram do ato associados e 
Auditores-Fiscais de Alagoas, Goiás, Minas 
Gerais, Paraná, Rio de Janeiro e São Paulo.

De acordo com a presidente, os 
Auditores-Fiscais têm um compromisso 
firme com a nação brasileira. “Os 
servidores públicos atuam diretamente 
para construir um país mais justo e 

igualitário. Merecemos respeito porque 
atendemos o cidadão, porque cobramos 
impostos para que as políticas públicas 
sejam executadas”, afirmou.

Para Margarida Lopes, a valorização 
da carreira inclui vários pontos, dentre eles 
a recomposição dos quadros da RFB. A 
implementação da indenização de fronteira 
foi outro ponto criticado, já que a lei está 
aprovada há mais de um ano e ainda não foi 
regulamentada. “Esse adicional é necessário 
para aqueles que defendem e zelam pelas 
fronteiras de nosso país”, disse. Além da 
regulamentação do adicional, Margarida 
Lopes lembrou que outras indenizações 
básicas precisam ser corrigidas, como as 
diárias, transporte e auxílio alimentação.

Ela também citou a PEC 555/2006, 
que acaba com a cobrança da contribuição 
previdenciária dos servidores aposentados e 
dos pensionistas: “Temos que acabar com o 

confisco que é a contribuição previdenciária 
dos aposentados e pensionistas.”

Além da ANFIP, representantes 
do Sindifisco Nacional e servidores da 
RFB abordaram outras questões que 
precisam ser urgentemente colocadas na 
pauta de discussão com o governo. Para 
intermediar essa negociação, Margarida 
Lopes contatou o Auditor-Fiscal Valdir 
Moysés Simão, secretário-executivo da 
Casa Civil, e aguarda um retorno para a 
abertura do diálogo.

Já ao final da manifestação, a presidente 
da ANFIP, juntamente com outros 
integrantes de entidades representativas, 
foi recebida no gabinete do secretário-
executivo do Ministério da Fazenda, 
Paulo Rogério Caffarelli, que acolheu 
as reivindicações comuns da ANFIP, 
Sindifisco e Sinait, prometendo estudar a 
viabilização dos pontos apresentados.

Aposentadoria integral por invalidez passa em primeiro turno
O plenário da Câmara dos Deputados 

aprovou na quarta-feira (10), em primeiro 
turno, a PEC 434/2014, que prevê 
aposentadoria integral para o servidor público 
aposentado por invalidez. A 434 foi apensada 
à PEC 170/2012, de autoria da deputada 
Andreia Zito (PSDB-RJ), que já tratava 
do assunto. Pelo acordo com o Governo 
que permitiu a votação – a aprovação foi 
unânime, com 369 votos –, na PEC 434 ficou 

explícito que a medida não é retroativa.
A integralidade para a aposentadoria 

por invalidez é uma das principais bandeiras 
legislativas da ANFIP para garantir o 
reconhecimento do serviço prestado pelo 
servidor público à sociedade brasileira. A 
Entidade acompanhou todas as etapas de 
tramitação da proposta, como a aprovação na 
comissão especial, em maio passado.

A aprovação da PEC em primeiro 

turno é o primeiro passo para a vitória 
final. Agora, é preciso aprovar a matéria 
em segundo turno ainda na Câmara. Pelo 
Regimento Interno, a segunda votação só 
pode acontecer depois de cinco sessões 
ordinárias. Depois, será preciso aprovar a 
proposta em dois turnos no Senado Federal. 
A ANFIP continua atenta e defendendo 
a aprovação final da integralidade no 
Congresso Nacional.

PECs dos 90,25%: Comissão Especial aprova as três propostas
A Comissão Especial da Câmara 

dos Deputados aprovou na quarta-
feira (10) as três propostas de emenda 
à Constituição que equiparam os 
vencimentos de diversas carreiras a 
até 90,25% do subsídio de ministro do 
Supremo Tribunal Federal. A ANFIP 
acompanhou todo o processo legislativo, 
representada pela presidente Margarida 
Lopes de Araújo e por membros do 

Conselho Executivo. 
A primeira proposta votada foi a 

147/2012, que beneficia os servidores 
das carreiras de finanças (Banco 
Central, CVM e Susep). Na sequência 
foi aprovada a PEC 443/2009, que 
inclui os membros da Advocacia-Geral 
da União, os procuradores dos estados 
e do Distrito Federal, os integrantes da 
Defensoria Pública e os delegados da 

Polícia Federal. Por fim, a comissão 
deu aval à PEC 391/2014, na qual 
estão relacionados os integrantes dos 
fiscos municipal, estadual e federal, 
incluindo as carreiras de Auditoria 
da RFB e do Trabalho e de Fiscal 
Federal Agropecuário.

As três PECs estão agora prontas 
para a votação no Plenário da Câmara 
dos Deputados.
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Ajustes finais
A presidente Margarida Lopes de 

Araújo e o vice-presidente Executivo, 
Vilson Romero, discutiram na terça-

feira (9) com o deputado José Mentor 
(PT-SP), presidente da Comissão 
Especial, os ajustes finais nas 
propostas. Representantes de várias 

entidades também participaram do 
encontro, que deu prosseguimento à 
discussão sobre que classe deve ficar 
em qual proposta.

ANFIP defende recomposição do quadro de Auditoria Fiscal
A ANFIP defendeu na terça-feira (9) 

a recomposição do quadro de Auditores-
Fiscais da RFB e a nomeação dos 272 
candidatos excedentes do último concurso 
para a carreira, em audiência pública na 
Comissão de Trabalho, Administração e 
de Serviço Público (Ctasp) da Câmara dos 
Deputados. O debate foi requerido pela 
deputada Alice Portugal (PCdoB-BA), por 
solicitação da ANFIP, e teve como resultado 
o encaminhamento de uma proposta de 
formação de uma comissão, integrada por 
Governo, entidades e excedentes, a fim 
de dar andamento ao pleito antes que o 
concurso vença – a validade do certame é 
até julho de 2015.

A presidente Margarida Lopes 
de Araújo ressaltou que a ANFIP tem 
defendido o pleito dos excedentes desde 
o início. “O aproveitamento de todos os 
aprovados é uma forma de valorizar estas 
pessoas tão capacitadas, que passaram num 
concurso tão difícil, e também de otimizar 
tempo e recursos do Estado.” Ela alertou 
para a defasagem de 50% no quadro de 
pessoal da auditoria. “O quadro autorizado 

de auditores é de 20 mil cargos, no entanto, 
estão em atividade pouco mais de 10 mil 
desses servidores.” O vice-presidente 
Executivo da ANFIP, Vilson Romero, 
também participou da audiência pública. 

Já o coordenador-Geral de Gestão 
de Pessoas (Cogep) da RFB, Francisco 
Lessa Ribeiro, apresentou dados que 
mostram a urgência de recomposição 
do quadro de servidores do órgão, em 
especial o da auditoria. A RFB tem hoje 
24 mil servidores, entre Auditores-Fiscais, 
Analistas Tributários e administrativos. 
A Receita Federal já encaminhou ao 
Ministério do Planejamento um pedido 
de provimento de duas mil vagas para 
Auditor-Fiscal em 2015, tendo em vista 
que desde 2008 é registrada uma média 
de 600 aposentadorias por ano. “É uma 
carreira que registra uma idade média de 
51 anos, ou seja, é formada por servidores 
experientes e capacitados. Registra 
também uma taxa de permanência longa, 
embora também tenha crescido o número 
de servidores com abono de permanência, 
que adia a aposentadoria.”

Por sua vez, o secretário-Adjunto de 
Gestão do Ministério do Planejamento, 
Mauro Pessoa, afirmou que o órgão defende 
o aproveitamento de todos os aprovados 
do concurso, a fim de otimizar tempo e 
recursos. Quanto à defasagem do quadro de 
servidores, ele pontuou que a questão afeta 
toda a Administração Pública, o que, em 
sua avaliação, é o resultado da baixa taxa de 
realização de concursos antes de 2002. 

Autora do requerimento de realização 
da audiência, a deputada Alice Portugal 
foi enfática quanto à importância de 
recomposição do quadro de Auditores-
Fiscais. Instado pela deputada a apresentar 
uma resposta à proposta de criação de uma 
comissão sobre o tema dos excedentes, 
Mauro Pessoa se comprometeu a conversar 
com a ministra do Planejamento, Miriam 
Belchior, e encaminhar uma posição à 
Ctasp o mais breve possível.

O Sindifisco Nacional também 
participou da audiência, em que estiveram 
presentes ainda os deputados Chico Lopes 
(PCdoB-CE), Chico das Verduras (líder, 
PRP-RR) e Policarpo (PT-DF).

ANFIP define estratégia de 
atuação com a Cobap
Em reunião com o presidente 

Warley Gonçalles e o conselheiro Luiz 
Adalberto da Silva, da Cobap, na terça-
feira (9), em Brasília, a ANFIP debateu 
as diversas alternativas de atuação 
parlamentar e reivindicatória para o 
próximo ano.

Tendo como foco a derrubada 
do fator previdenciário, o fim da 
contribuição previdenciária de 
servidores aposentados e de pensionistas 
(PEC 555/2006) e a recuperação do 
poder aquisitivo das aposentadorias 
do Regime Geral, os dirigentes das 
entidades decidiram elaborar um 
cronograma de atividades conjuntas 
para 2015.

A presidente Margarida Lopes 
de Araújo recebeu as lideranças dos 
aposentados, na sede da ANFIP, 
acompanhada de membros do 
Conselho Executivo.

Prestação de contas
O vice-presidente Executivo da 

ANFIP, Vilson Romero, e a vice-
presidente de Planejamento e Controle 
Orçamentário, Dulce Wilemmbring 
de Lima, prestaram contas da atuação 
nacional em uma reunião do Conselho 
Deliberativo da Agafisp, Estadual da 
ANFIP no Rio Grande do Sul, na sexta-
feira (12).

Dulce relatou as atividades nas áreas 
assistenciais, enfocando principalmente 
as negociações de renovação do plano 
de saúde e a atenção que a ANFIP tem 
dedicado à revitalização da Geap, e das 

questões envolvendo o pecúlio.
Já Romero avaliou o cenário político 

e econômico nacional, destacando a 
atuação política da ANFIP na ampla 
pauta reivindicatória da categoria, desde 
o reajuste salarial até a aprovação, em 
Comissão Especial da Câmara dos 
Deputados, das PECs que tratam da 
equiparação remuneratória da carreira 
a 90,25% do subsídio de ministro do 
Supremo Tribunal Federal.

A reunião foi coordenada pelo ex-
presidente da ANFIP, Marville Taffarel, 
e pela presidente da Agafisp, Tânia Faria.

Escola de Negócios oferece desconto
A unidade de Educação Executiva 

da Trevisan Escola de Negócios, 
parceira da ANFIP, tem por objetivo 
manter os profissionais atualizados com 
as principais tendências e novidades 
do mundo dos negócios. A conveniada 
oferece aos associados da ANFIP 

desconto de 15% para a realização dos 
cursos na área de Educação Executiva.

Confira na página da ANFIP na internet 
a programação dos cursos oferecidos em 
janeiro, fevereiro e março de 2015. Para 
mais informações, envie mensagem para 
pamela.silva@trevisan.edu.br.
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Trabalho parlamentar 
defende ensino de 

cidadania nas escolas
O vice-presidente de Assuntos 

Parlamentares da ANFIP, Floriano 
Martins de Sá Neto, e a associada 
Rita de Cássia Felicetti fizeram na 
quarta-feira (10) trabalho parlamentar 
na Câmara dos Deputados para 
defender a votação dos projetos de 
lei 7.113/2010 e 4.744/2012, que 
incluem a educação para a formação 
da cidadania plena nos currículos 
dos ensinos fundamental e médio. As 
propostas tramitam em conjunto.

Floriano Neto e Rita de Cássia 
visitaram as lideranças do Governo e 
dos partidos PT, PMDB, PSB, PSDB, 
Democratas e PDT para apoiar a inclusão 
da matéria na pauta de votações. 

Jusprev: Faça aporte e tenha 
vantagens no Imposto de Renda

Os associados da ANFIP já 
podem aderir ao Plano de Previdência 
Associativa e garantir uma aposentadoria 
complementar. O plano é administrado 
pela Jusprev, a Previdência Associativa 
do Ministério Público e da Justiça 
Brasileira, que reúne 56 entidades de 
classe representativas das carreiras 
jurídicas como suas instituidoras, 
incluindo a ANFIP.

Uma das vantagens é a possibilidade 
do aporte que possibilita a restituição 
no Imposto de Renda, deduzindo até 
12% da sua renda bruta anual – a data 
limite para o aporte é 29 de dezembro. 
Os aportes calibram o plano individual 
e podem garantir um benefício até maior 
do que o planejado.

Além da Renda Mensal Programada, 
que garante o benefício da aposentadoria 
complementar, o contratante pode 
aderir à Renda Mensal Educacional, 
que assegura aos dependentes, ou outro 
beneficiário indicado, renda para custear 
o ensino superior. Contratando a Renda 
Mensal por Morte e a Renda Mensal por 
Invalidez, o participante passa a ter direito 
a uma renda mensal para os beneficiários 
ou para ele mesmo em caso de morte ou 
de invalidez total ou permanente.

A ANFIP elaborou um roteiro 
de informações para os associados 
interessados em aderir à Jusprev, confira 
na página www.anfip.org.br. Outras 
informações também estão disponíveis 
no site www.jusprev.com.br.

Associação dá boas-vindas a 
novos Auditores-Fiscais

A ANFIP deu boas-vindas na 
quinta-feira (11) ao grupo de 125 novos 
auditores-fiscais da Receita Federal 
do Brasil que está em treinamento 
na Esaf, em Brasília. A presidente 
Margarida Lopes de Araújo e os vice-
presidentes Vanderley José Maçaneiro 
(Assuntos Fiscais) e José de Carvalho 
Filho (Serviços Assistenciais) 
apresentaram a Associação aos 
colegas recém-nomeados.

Margarida Lopes lembrou que 
a ANFIP vai completar 65 anos de 
serviços prestados aos Auditores-
Fiscais, aos servidores públicos e à 
sociedade como um todo. “Essa história 
resulta em um grande reconhecimento 
no Brasil, especialmente dentro do 
Congresso Nacional”, constatou.

Ela explicou a atuação da Entidade 
pela aprovação de propostas de 
interesse da classe no Legislativo, 
as vitórias jurídicas em nome dos 
associados e a defesa dos interesses dos 
auditores junto ao Governo. “Ontem 
(10) mesmo fizemos uma grande 
mobilização para cobrar melhoria das 
condições para os auditores. Fomos 
recebidos pelo secretário-executivo do 
Ministério da Fazenda para apresentar 
nossa pauta.” 

Já José de Carvalho enfatizou a 
importância do trabalho da Auditoria 

Fiscal da RFB. “Nossa profissão é 
voltada para a sociedade e é por isso 
que toda a sociedade comemora hoje a 
chega de vocês.” Ele ainda apresentou 
o plano de saúde oferecido pela ANFIP 
em parceria com a Unimed, que 
tem mais de 20 anos de existência e 
oferece vantagens em relação a outros 
oferecidos no mercado.

Por fim, Vanderley Maçaneiro 
afirmou que a ANFIP é uma Entidade 
diferenciada. “Nos temos dois braços, 
um composto pelo trabalho em defesa 
da nossa classe. O outro, também 
muito respeitado, principalmente no 
Parlamento, que inclui os diversos 
trabalhos e livros publicados.” Ele 
também detalhou a Jusprev, a previdência 
associativa oferecida aos associados.

Sorteio e publicações
A ANFIP sorteou, entre o grupo 

de novos auditores que se filiou de 
imediato à Associação, um tablet. 
O vencedor foi Felipe Jerônimo 
Albuquerque Campos, do Distrito 
Federal. A Entidade também distribuiu 
a todos os presentes uma pasta 
contendo um guia para os benefícios 
oferecidos aos associados e diversas 
publicações, como Análise da 
Seguridade Social 2013 e Desoneração 
da Folha de Pagamentos: Oportunidade 
ou Ameaça?

Previc recebe  mais auditores
A presidente Margarida Lopes de 

Araújo e o vice-presidente Floriano 
Martins de Sá Neto (Assuntos 
Parlamentares) apresentaram na sexta-
feira (12) a ANFIP aos 28 novos 
Auditores-Fiscais da RFB lotados na 
Previc, em Brasília. O grupo participou 
de concurso de remoção.

Margarida Lopes fez o detalhamento 
histórico dos quase 65 anos de existência 
da Entidade e constatou: “A ANFIP 
trabalha muito pelo seu associado, mas 
também pelos servidores públicos e 
também por toda a sociedade. O trabalho 
é reconhecido, especialmente os estudos 
técnicos, que são base para o trabalho de 
muitos parlamentares.” 

Já Floriano Neto destacou que a 
ANFIP sempre esteve atenta à questão 
da previdência complementar. Foi a 
mobilização da Entidade, nos anos 90, 
que assegurou a atuação da fiscalização 
previdenciária no setor. “Antes, isso 
era feito por aposentados do Banco do 
Brasil. Reivindicamos a competência e 
conseguimos”, completou.

Também presente no evento, o 
diretor de Assuntos Atuariais, Contábeis 
e Econômicos da Previc, Maurício 
Nakata, reforçou que a atuação da 
ANFIP foi essencial para a criação da 
Superintendência. “A própria criação da 
Previc, se não tivesse a ajuda da ANFIP, 
se não tivesse a carreira dos auditores 
como privativa para lavratura do auto de 
infração, acho que não teria sido criada.”


