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ANFIP protocola ADI contra MP 664/2014
A ANFIP protocolou Ação Direta 

de Inconstitucionalidade (ADI 5246) 
no Supremo Tribunal Federal (STF) 
contra as descabidas propostas inseridas 
na Medida Provisória 664/2014. A MP 
alterou a Lei de Benefícios do Regime 
Geral de Previdência Social e instituiu 
novos critérios para a concessão de 
vários benefícios previdenciários, como 
auxílio-doença, aposentadoria por 
invalidez, auxílio-reclusão e pensão por 
morte, todos com restrições prejudiciais 
ao trabalhador ou a seus dependentes.

Os conselheiros da ANFIP 
estiveram na quarta-feira (25) no SPF 
para formalizar o ato, já que a ação foi 
protocolada eletronicamente pelo Setor 
Jurídico na segunda-feira (23). Também 
estiveram no STF representantes do 

Sindifisco Nacional, Sinait, Febrafite, 
Mosap, Fonacate e ASJ/RS, entidades 
que apoiam a luta e trabalham contra a 
MP 664/2014. 

Para a presidente da ANFIP, 
Margarida Lopes de Araújo, a Entidade 
tomou a iniciativa por sempre atender 
aos anseios de seus associados na defesa 
de direitos arduamente conquistados, 
garantidos em lei. “Na defesa dos 
nossos associados, dos servidores e dos 
trabalhadores, que são afetados pela 
MP 664/2014, nos insurgimos contra 
esta medida. A ADI vem para corrigir 
mais esta injustiça praticada contra os 
trabalhadores”, afirmou.

Seguridade Social
A MP 664 também visa alterar 

dispositivos relativos à Seguridade 

Social, instituindo, na prática, e por 
via imprópria, verdadeira reforma 
previdenciária. Ao contrário do que quer 
fazer crer o Poder Executivo, isolando 
intencionalmente determinados tópicos e 
balanços financeiros, a Seguridade Social 
é superavitária e deve ser analisada de 
forma integral. 

Merece especial atenção o fato de 
que estudos técnicos desenvolvidos pela 
ANFIP, utilizando os próprios dados 
disponibilizados pela Administração 
Pública, demonstram cabalmente que 
a Seguridade Social registrou um bom 
resultado em 2013, como também em 
anos anteriores. Em um ano de baixo 
crescimento econômico e volumosas 
desonerações, o superavit foi de R$ 
76,2 bilhões. 

Servidores lançam campanha salarial 2015
O Fórum das Entidades Nacionais 

dos Servidores Públicos Federais, do 
qual a ANFIP faz parte, realizou na 
quarta-feira (25) ato de lançamento 
da campanha salarial unificada 
dos servidores públicos federais. A 
presidente da ANFIP, Margarida Lopes 
de Araújo, e integrantes do Conselho 
Executivo participaram da mobilização, 
que aconteceu em frente ao Ministério 
do Planejamento, em Brasília.

Mais de 30 entidades compareceram ao 
ato, que teve como resultado o agendamento 
de uma reunião com o ministro Nelson 
Barbosa para o dia 20 de março, quando os 
dirigentes pretendem iniciar a negociação 
das reivindicações com o governo.

Além do reajuste salarial, a 
campanha unificada envolve outros 
eixos, como concurso público; 
aprovação da PEC 555 (fim da cobrança 
previdenciária dos aposentados e dos 

pensionistas); revogação das MPs 
664/2014 e 665/2014, que restringem 
direitos dos trabalhadores; liberdade 
de organização sindical nos locais de 
trabalho; política adequada de saúde 
para o servidor; combate ao assédio 
moral e às opressões e o Projeto de 
Lei de Conversão nº 5, decorrente da 
MP 632/2013, que trata, dentre outros 
assuntos, do restabelecimento da licença 
classista com remuneração.

Ministro da Previdência nega rombo nas contas
O ministro da Previdência Social, 

Carlos Gabas, afirmou, em entrevista 
publicada na segunda-feira (23) no 
jornal O Estado de S. Paulo, que não há 
deficit na Previdência Social. O ministro 
confirma os estudos da ANFIP de que 
não há rombo na contas previdenciárias, 
comprovados por dados que a Entidade 
publica anualmente na Análise da 
Seguridade Social.

Segundo o ministro, “essa história 
do déficit precisa ser tratada com uma 
visão mais contábil. Nós temos um 

modelo de previdência urbana e rural. 
Tivemos no ano passado cerca de R$ 
35 bilhões de superavit na previdência 
urbana. No rural, a política não foi 
pensada com premissa de ter superavit, 
porque é uma política com objetivo de 
proteger o homem do campo, aqueles 
que trabalham a terra em regime de 
agricultura familiar”.

Questionado se o problema estaria 
resolvido se houvesse separação 
contábil dos modelos rural e urbano, 
Gamas afirmou: “Contabilmente nosso 

regime é equilibrado, mas a conta, 
depois que houve a unificação dos 
caixas no Tesouro, se misturou tudo. 
Tivemos uma arrecadação de R$ 5 
bilhões com o rural e gastos de R$ 
80 bilhões. A arrecadação da Cofins e 
CSLL é muito superior a essa diferença, 
mas isso não fica claro. Temos só que 
nos colocar de acordo com o pessoal do 
Ministério da Fazenda para ver como 
se transferem esses recursos. Não pode 
pensar em ‘vamos cobrir o rombo’. Não 
tem rombo, entende?”
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Fórum Fisco defende PEC 186/2007
A ANFIP e as demais entidades que 

integram o Fórum Fisco – Sindifisco 
Nacional, Febrafite, Fenafim, Fenafisco 
e Sinait, representantes dos Auditores-
Fiscais da RFB, dos fiscos municipais 
e estaduais e dos Auditores-Fiscais do 
Trabalho – definiram linhas de ação 
para que a PEC 186/2007 seja votada 
em Plenário, em reunião na terça-feira 
(24), em Brasília. A matéria, que dispõe 
sobre a autonomia das administrações 

tributárias da União, dos estados, dos 
municípios e do Distrito Federal, foi 
aprovada na forma de substitutivo no fim 
de 2013 na Comissão Especial (CE) da 
Câmara dos Deputados. 

No texto, além das carreiras inseridas 
na proposição principal (administração 
tributária), o relator, deputado Rogério 
Peninha Mendonça (PMDB-SC), acatou 
parcialmente as emendas números 2 e 
3, inserindo os servidores da Inspeção 

do Trabalho na proposta. A PEC agora 
espera inclusão na Ordem do Dia da 
Câmara e tem que passar por dois turnos 
de votação. As entidades entendem que é 
preciso defender o texto da forma como 
foi aprovado pela CE. A ANFIP esteve 
representada no encontro pelos vice-
presidentes Floriano Martins de Sá Neto 
(Assuntos Parlamentares), Jorge Cezar 
Costa (Política de Classe) e Roswílcio José 
Moreira Góes (Tecnologia da Informação).

Conselhos da ANFIP se reúnem em Brasília
Os Conselhos Executivo e Fiscal 

da ANFIP se reuniram, na sede da 
Associação, em Brasília, para tratar 
de pautas específicas de cada grupo. A 
reunião do Conselho Fiscal foi de 24 a 26 
de fevereiro e a do CE, nos dias 24 e 25.

As discussões no Conselho 
Executivo foram em torno de extensa 
pauta, que incluiu temas como prestação 
de contas e execução orçamentária, 
pauta reivindicatória conjunta com 
outras entidades, campanha salarial 
2015 e XXV Convenção Nacional.

Também nos dias 24 e 25, as 
comissões sobre a reforma do estatuto e o 
futuro da ANFIP, formadas por integrantes 

do Conselho de Representantes, se 
reuniram no Hotel Nacional, na capital 
federal. O encontro faz parte do trabalho 
preparatório para a Convenção Nacional.

As comissões também discutiram 
a preparação do ato público organizado 
pelo Mosap (Movimento dos Servidores 
Públicos Aposentados e Pensionistas), 
e pelo Fonacate (Fórum das Carreiras 
Típicas de Estado), no qual a ANFIP 
ocupa a vice-presidência, para chamar 
a atenção dos deputados para temas 
defendidos pelas entidades dos 
servidores públicos. A mobilização será 
no dia 11 de março, no Auditório Nereu 
Ramos, na Câmara dos Deputados.

Reforma política
O vice-presidente Executivo da 

ANFIP, Vilson Romero, participou na 
quarta-feira (25) de ato público em 
defesa da reforma política, promovido 
pela Coalizão pela Reforma Política 
Democrática e Eleições Limpas. 
O movimento é encabeçado pela 
Confederação Nacional dos Bispos 
do Brasil (CNBB) e pela Ordem dos 
Advogados do Brasil (OAB).

O ato ocorreu na Câmara dos 
Deputados, em Brasília, e defendeu 

o Projeto de Lei 6316/2013. O PL 
de iniciativa popular, apresentado 
pela coalizão, prevê quatro pontos 
principais: proibição do financiamento 
de campanha por empresas e adoção 
do Financiamento Democrático de 
Campanha; eleições proporcionais 
em dois turnos; paridade de gênero na 
lista pré-ordenada e fortalecimento dos 
mecanismos da democracia direta com 
a participação da sociedade em decisões 
nacionais importantes.

Ministro da CGU recebe ANFIP e Fundação
A presidente da ANFIP, Margarida 

Lopes de Araújo, e a presidente da 
Fundação ANFIP, Aurora Maria Miranda 
Borges, tiveram encontro de trabalho, na 
quarta-feira (25), com o ministro-chefe 
da Controladoria-Geral da União (CGU), 
Valdir Moysés Simão, que é associado da 
ANFIP. A diretora de Cursos e Publicações 
da Fundação, Maria Beatriz Fernandes 
Branco, também participou da reunião.

Simão tomou posse em janeiro e, ao 
assumir o posto, afirmou que o órgão será 
“implacável” no combate à corrupção. 
Ele disse que “transparência” será a 
palavra de ordem do órgão responsável 
pela defesa do patrimônio público e 
pelo combate à corrupção. A ANFIP já 
havia acompanhado a posse do ministro 
e voltou a desejar sucesso ao colega na 
gestão do cargo.

ANFIP na mídia: O Globo
O jornal O Globo desta sexta-

feira (27) publica reportagem sobre 
a intenção do governo em rever 
as desonerações sobre a folha de 
pagamentos, aumentando a alíquota da 
contribuição previdenciária dos setores 
beneficiados. O vice-presidente de 
Assuntos Fiscais da ANFIP, Vanderley 
José Maçaneiro, afirma em entrevista 
ao jornal que um ajuste nas alíquotas 
atuais teria potencial para gerar uma 
receita de R$ 25 bilhões. Confira o 
texto na íntegra na página da ANFIP. 

Fonacate debate mandato 
classista com o governo
A Diretoria Executiva do Fonacate 

– Fórum das Carreiras de Estado, 
integrado pela ANFIP – reuniu-se na 
quarta-feira (25) com o secretário-
executivo da Secretaria de Relações 
Institucionais (SRI) da Presidência 
da República, Gerson Ben, a fim de 
entregar o estudo “Licença Remunerada 
para o Exercício de Mandato Classista: 
Alternativas para Discussão”. A meta 
é retomar o debate para que o governo 
regulamente a questão, restabelecendo 
o mandato classista remunerado, com 
ônus para a Administração Pública, 
para entidades sindicais e associativas 
nacionais, na esfera da União. Também 
participaram da reunião o subchefe-
adjunto de Assuntos Parlamentares 
da SRI, Paulo Costa, e o chefe de 
Gabinete, Geraldo Souza.

 Gerson Ben afirmou que irá 
encaminhar o estudo do Fonacate 
para os ministros Pepe Vargas, 
da SRI, e Miguel Rossetto, da 
Secretaria Geral. Disse também que 
enviará ao fórum uma posição sobre 
o andamento da proposta.
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XXV Convenção Nacional: Mais do que sol e mar, Maceió é história
Maceió (AL) vai sediar a XXV 

Convenção Nacional da ANFIP, que 
acontece de 23 a 26 de maio de 2015. A 
capital alagoana abriga um dos litorais mais 
bonitos do Brasil e do mundo, mas não 
vive apenas de belíssimas praias. Maceió 
também é história, a começar pelo nome. 
Ele vem do tupi “Maçayó” ou “Maçaio-k”, 
que significa “o que tapa o alagadiço”. 
Mais tarde, os colonizadores portugueses 
modificaram para o atual Maceió.

Alguns historiadores afirmam que a 
cidade nasceu de um antigo engenho de 
açúcar, por volta do século 18. Para outros, 
por ser praiana, o surgimento de Maceió está 
ligado a uma pequena vila de pescadores.

Também havia ali um povoado 
português, criado a partir da chegada de 
navios europeus na enseada de Jaraguá, 
ancoradouro natural para onde eram 
levados os carregamentos de madeira 

das florestas litorâneas. Depois, o local 
escoou a produção de açúcar.

Um forte foi construído no porto de 
Jaraguá, em 1673, por determinação do 
Rei de Portugal ao Visconde de Barbacena, 
para evitar o comércio ilegal de pau-brasil. 
Com isso, o desenvolvimento da região foi 
impulsionado e houve a separação do porto 
de Jaraguá da Vila de Santa Maria Madalena 
da Alagoa do Sul, ou simplesmente Vila de 
Alagoas, que aconteceu em 5 de dezembro 
de 1815, quando Dom João VI assinou o 
alvará régio.

Com a emancipação política de 
Alagoas, em 1817, o governador da 
nova capitania, Sebastião de Mélo 
e Povoas, iniciou o processo de 
transferência da capital para Maceió, 
com instalação do governo somente 
em 16 de dezembro de 1839, devido a 
disputas políticas.

Uma capela em homenagem à 
padroeira da cidade, Nossa Senhora 
dos Prazeres, foi construída no povoado 
à época. Hoje, no local está a Igreja 
Matriz, na Praça Dom Pedro II.

Além do deslumbrante litoral, 
banhado por lagoas, com piscinas 
naturais de águas mornas e cristalinas, 
Maceió abriga um centro histórico 
com fortes marcas do século passado, 
como casarões antigos e ruas estreitas e 
tortuosas, além de sua arquitetura.

Faça já sua inscrição!
Acesse o site da ANFIP e faça logo sua 

inscrição para o evento mais esperado da 
Entidade. Na página especial do evento 
você também encontra informações 
sobre programação, hospedagem e 
opções de passeios turísticos. Mais de 
600 associados já confirmaram presença 
na XXV Convenção Nacional.

Liberação de ponto
Os Auditores-Fiscais ativos, 

associados da ANFIP, que precisarem da 
liberação de ponto para participar da XXV 
Convenção Nacional devem se inscrever, 
impreterivelmente, até o dia 23 de abril. As 
inscrições devem ser feitas por meio do site 
da ANFIP.

Considerando que o evento começa 
no sábado (23), às 18 horas, e vai até a 
terça-feira (26), será requerida a liberação 
de ponto para os dias 25 (segunda), 26 
(terça) e 27 (quarta-feira - trânsito) de 
maio de 2015.

Como há limite de 5% (cinco por cento) 
de liberados por unidade administrativa por 
evento, conforme Portaria RFB 631/2013, 
será observada a ordem de inscrição de 
cada participante. A ANFIP vai enviar o 
pedido de dispensa de ponto às unidades 
de lotação, de acordo com o preenchimento 
no ato da inscrição. Por isso, é muito 
importante o preenchimento correto dos 
dados, principalmente em relação à unidade 
de lotação. Confira todas as orientações 
sobre dispensa de ponto na página do 
evento na internet. 

Aberto prazo para envio de teses e propostas
Já está aberto o prazo para o envio 

de teses e propostas de reformas e/
ou alterações no Estatuto, que serão 
analisadas durante a XXV Convenção 
Nacional. A resolução com as normas 
regulamentadoras para apresentação 
dos documentos foi aprovada na última 
reunião do Conselho Executivo, na 
semana passada, e pode ser consultada 
na página da Convenção na internet. 

Teses
Os trabalhos de dissertação 

escrita, intelectual, técnica ou 
científica, chamados de teses, 
devem tratar dos temas propostos no 
regulamento, entre eles, Lei Orgânica 
do Fisco, ação fiscal, integração de 
sistemas na Receita Federal do Brasil 
e política salarial. O material deve 
ser encaminhado até o dia 13 de abril 

para o e-mail teses@anfip.org.br ou 
para o endereço da sede da ANFIP, 
no SBN Quadra 1, Bloco H, Edifício 
ANFIP, CEP 70040-907, Brasília-
DF, via Correios ou pessoalmente. 
É importante ressaltar que serão 
sorteados cinco prêmios, no valor de 
R$ 2 mil cada (não cumulativo), para 
os autores das teses aprovadas pelo 
Plenário da Convenção. 

Propostas
As propostas são destinadas 

exclusivamente a propor reformas 
ou alterações no Estatuto da ANFIP. 
Também precisam ser apresentadas de 
acordo com as normas do regulamento 
e devem ser encaminhadas até o dia 
13 de abril para o e-mail propostas@
anfip.org.br, via Correios ou entregues 
pessoalmente na sede da ANFIP.

O jornal Correio do Povo (RS) da quinta-
feira (26) publicou notícia sobre a Ação 
Direta de Inconstitucionalidade impetrada 
pela ANFIP no Supremo Tribunal Federal 
contra a MP 664/2014, que altera regras 
previdenciárias e retira direitos dos servidores.

ANFIP na mídia: 
Correio do Povo

Convênios: Veja novidades de fevereiro
A ANFIP amplia e inova nas 

parcerias para trazer cada vez mais 
benefícios aos associados que queiram 
adquirir bens e serviços das empresas 
conveniadas. Em fevereiro, as novidades 
são a Webhome, empresa especializada 
em contabilidade para o empregador 
doméstico; a Mistral Importadora de 
Vinhos, com lojas em São Paulo, Rio de 
Janeiro, Brasília e Belo Horizonte, e a 
joalheria Officina Bernardi, que oferece 

desconto de 30% e entrega gratuitamente 
em todo o Brasil. Natura e Johnson’s & 
Johnson’s também garantem descontos 
especiais em fevereiro. 

Para conferir esses e muitos outros 
benefícios, acesse a plataforma de 
convênios na Página Restrita da ANFIP 
na internet. Para ter direito às vantagens, 
é preciso fazer as compras a partir da 
plataforma de convênios ou com os 
cupons indicados na plataforma.


