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A ANFIP alertou o novo secre-
tário da Receita Federal do Brasil, 
Jorge Rachid, para a insatisfação 
dos Auditores-Fiscais com a forma 
como o governo discute temas sa-
lariais com a classe. A preocupação 

foi levada a Rachid, que retorna ao 
cargo depois de ocupá-lo no go-
verno Lula, em encontro em 11 de 
fevereiro que contou com as pre-
senças da presidente Margarida 
Lopes de Araújo e de diversos in-

tegrantes do Conselho Executivo, 
além do subsecretário de Gestão 
Corporativa da RFB, Marcelo Melo.

A Associação também discutiu 
temas como indenização de fron-
teira, carteira funcional, recompo-

sição do quadro funcional e aber-
tura de PADs com o secretário. A 
Entidade ainda reforçou a disposi-
ção de trabalhar em conjunto com 
a RFB para o fortalecimento da ins-
tituição.

Questões salariais e operacionais estiveram na pauta do encontro do Conselho Executivo com Jorge Rachid, que retorna ao cargo ocupado de 2003 a 2008

págs. 3
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Associação Nacional dos Auditores-Fiscais 
da Receita Federal do Brasil

Vice-presidência de Cultura Profissional e Relações Interassociativas Vice-presidência de Administração, Patrimônio e Cadastro

Por dentro da ANFIP
Contato permanente com 

as demais entidades represen-
tativas de classe, tanto da so-
ciedade civil quanto dos servi-
dores públicos, objetivando a 
realização de ações conjuntas; 
promover encontros, reuniões, 
plenárias, seminários e outros 
eventos, tanto em defesa da 
política salarial apoiada pela 
ANFIP quanto no intuito do 
aperfeiçoamento técnico–pro-
fissional dos Auditores-Fiscais 
da RFB. Estas são algumas das 
incumbências desta Vice-pre-
sidência, que estão listadas no 
artigo 19 do Regimento Interno 
da ANFIP.

Nesse sentido, um dos maio-
res desafios na atual gestão é a 
coordenação da XXV Conven-

ção Nacional. Estamos à frente 
da Comissão Organizadora, que 
tem feito de tudo para trans-
formar o evento, de 23 a 26 de 
maio em Maceió (AL), num mar-
co na história da ANFIP. Garanta 
já a sua participação fazendo a 
inscrição no site da Entidade.

Maruchia Mialik é vice-pre-
sidente de Cultura Profissional 
e Relações Interassociativas. 
maruchia@anfip.org.br

Esta VP tem, por força 
estatutária, a incumbência de 
assessorar, auxiliar e prestar 
colaboração à Presidência e às Vice-
presidências nas necessidades 
administrativas ao desempenho 
eficiente de suas atividades. E, 
também, é da responsabilidade 
desta VP o controle, o zelo e a 
manutenção do patrimônio e do 
cadastro da Entidade, mantendo-
os atualizados.

O cadastro dos associados é 
o mais importante dos arquivos 
e registros da ANFIP. É dele que 
decorre todo o planejamento da 
Associação, pois esta se alicerça 
no seu conjunto de associados 
para traçar as ações que são 
desenvolvidas na defesa dos 
interesses da classe.

No dia a dia da Entidade, 
compras, reformas, manutenção 
de equipamentos e demais 
ações de cunho administrativo 
são atribuições desta pasta, 
que também tem ao seu cargo 
admissão, registros e controles 
do quadro de funcionários. 

Carlos José de Castro é vice-
presidente de Administração, 
Patrimônio e Cadastro.  
carlos.castro@anfip.org.br
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Um ano de lUtas
Há quem diga, erroneamente, que o 

ano no Brasil só começa depois do carna-
val. Os Auditores-Fiscais da RFB e a ANFIP 
sabem bem que a máxima é falsa, já que 
trabalham ativamente desde o primeiro 
dia do ano.

 E foi antes da dita folia de momo 
que a Associação manteve o primeiro en-
contro de trabalho com o novo secretá-
rio da Receita Federal, Jorge Rachid, que, 
na verdade, retorna ao cargo depois da 
passagem pelo posto no governo Lula. 
Se, por um lado, a ANFIP reforçou a dis-
posição de trabalhar em conjunto com 

a Receita para o fortalecimento da insti-
tuição, por outro, apresentou uma série 
de preocupações que afligem a todos os 
auditores.

 A primeira delas foi a campa-
nha salarial 2015, já iniciada. A ANFIP 
demonstrou a clara insatisfação com a 
forma como o Poder Executivo discute e 
trata as questões salariais com os Audi-
tores-Fiscais. Para citar apenas um ponto, 
sem entrar diretamente na notória defa-
sagem efetiva do subsídio, a indenização 
de fronteiras é lei há mais de um ano e 
até agora não foi paga. 

 A Entidade ainda alertou para a 
necessidade imediata de recomposição 
do quadro de auditores, que tem previ-

são crescente de aposentadorias para os 
próximos anos, e cobrou a conclusão da 
distribuição das identidades funcionais, 
inclusive para os aposentados, entre ou-
tros temas.

 Também na luta pela garantia dos 
direitos conquistados, a ANFIP apresen-
tou em fevereiro ação de inconstitucio-
nalidade ao STF contra a MP 664/2014, 
que usurpa de forma vergonhosa direi-
tos previdenciários dos trabalhadores e 
atinge os servidores públicos na questão 
das pensões.

 Para a ANFIP, o ano está em pleno 
andamento desde 1° de janeiro, porque a 
defesa dos associados não tem hora para 
começar. Muito menos para acabar.
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ANFIP tem primeiro encontro com Rachid

Associação contesta MP no Supremo

entidade discute questões remuneratórias, identidade funcional e outros temas

anFIP vai ao stF contra medida provisória que restringe direitos trabalhistas

Mudança na RFB

Defesa de direitos

A presidente Margarida Lopes 
de Araújo e integrantes do Conse-
lho Executivo discutiram em 11 de 
fevereiro uma extensa pauta com 
o novo secretário da RFB, Jorge 
Rachid. Integrantes da diretoria da 
Fundação ANFIP e o subsecretário 
de Gestão Corporativa da RFB, Mar-
celo Melo, também participaram 
do primeiro encontro de trabalho 
da Associação com Rachid na nova 
gestão. Ele já havia comandado 
a Receita Federal de 2003 a 2008. 
Margarida Lopes deu as boas-vin-
das ao secretário e reafirmou a 
posição da Entidade de contribuir 
para o desenvolvimento do órgão. 

Margarida Lopes externou a 
preocupação da Entidade com a 
política salarial que o governo vem 
adotando em relação aos servido-
res públicos. O secretário da RFB 
avaliou que, diante do difícil ce-
nário econômico atual, é preciso 
analisar alternativas e convidou a 
ANFIP a ajudar nos estudos sobre 
o tema.

A ANFIP lembrou que é pre-

ciso regulamentar a indenização 
de fronteira, instituída desde 2013 
pela Lei 12.855, mas que nunca 
foi paga. Rachid afirmou que sabe 
da importância deste tipo de par-
cela indenizatória e avaliou que é 
questão de tempo o início do pa-
gamento. Marcelo Melo comple-
mentou que o texto do decreto 
de regulamentação já está na Casa 
Civil, mas que um dos entraves é o 
impacto orçamentário.

A produção da carteira fun-
cional também foi tratada. O sub-

secretário de Gestão Corporativa 
esclareceu que estão sendo resol-
vidas algumas questões burocráti-
cas e que a previsão é de que a par-
tir de março seja feita a coleta dos 
dados dos servidores ativos, para 
confecção do documento; a dis-
tribuição deverá ocorrer até o fim 
do ano. Em relação à carteira dos 
aposentados, Melo afirmou que a 
RFB quer acelerar o processo em 
relação aos ativos, que são a priori-
dade, para atender os aposentados 
o mais cedo possível. A presidente 

da Fundação ANFIP, Aurora Maria 
Miranda Borges, lembrou que o 
aditivo ao Acordo de Cooperação 
Técnica, firmado entre a Fundação 
e a RFB com o objetivo de agilizar 
o fornecimento da cédula de iden-
tificação aos Auditores-Fiscais apo-
sentados, já foi publicado no Diário 
Oficial da União. 

A Associação também abor-
dou, entre outras questões, o tema 
da abertura de Processos Admi-
nistrativos Disciplinares, que vem 
assustando os servidores. Para a 
ANFIP, o PAD tem que servir para 
inibir desonestidade, não para as-
sustar os colegas honestos. A Enti-
dade sugeriu ainda a produção de 
material de orientação, como uma 
cartilha, voltado para os servido-
res. Rachid se mostrou sensível ao 
pleito e defendeu o fortalecimento 
da Corregedoria do órgão, assegu-
rada a ampla defesa, e que iria pas-
sar a reclamação ao corregedor. “O 
servidor tem que ter consciência 
de suas responsabilidades, no en-
tanto”, completou.

A ANFIP protocolou Ação Di-
reta de Inconstitucionalidade 
(ADI 5246) no Supremo Tribunal 
Federal (STF) contra as descabi-
das propostas inseridas na Me-
dida Provisória 664/2014. A MP 
alterou a Lei de Benefícios do Re-
gime Geral de Previdência Social 
e instituiu novos critérios para a 
concessão de vários benefícios 
previdenciários, como pensão 
por morte, todos com restrições 
prejudiciais ao trabalhador ou a 
seus dependentes.

Os conselheiros da ANFIP es-
tiveram em 25 de fevereiro no 
STF para formalizar o ato, já que 
a ação foi protocolada eletroni-
camente no dia 23. Também es-
tiveram no STF representantes 

do Sindifisco Nacional, Sinait, Fe-
brafite, Mosap, Fonacate e ASJ/
RS, entidades que apoiam a luta 
e trabalham contra a MP. 

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 di-
reitos arduamente conquistados. 

“Na defesa dos nossos associados, 
dos servidores e dos trabalhado-
res, que são afetados pela MP 
664/2014, nos insurgimos contra 
esta medida. A ADI vem para cor-
rigir mais esta injustiça praticada 
contra os trabalhadores”, afirmou.

Seguridade Social
A MP também visa alterar 

dispositivos relativos à Segu-
ridade Social, instituindo, na 
prática, e por via imprópria, 
verdadeira reforma previdenci-
ária. Ao contrário do que quer 
fazer crer o Poder Executivo, 
isolando intencionalmente de-
terminados tópicos e balanços 
financeiros, a Seguridade Social 
é superavitária e deve ser anali-
sada de forma integral. 

Merece especial atenção o 
fato de que estudos técnicos 
desenvolvidos pela ANFIP, utili-
zando os próprios dados do go-
verno, demonstram cabalmente 
que a Seguridade Social regis-
trou, como nos anos anteriores, 
um bom resultado em 2013, com 
superavit de R$ 76,2 bilhões. 

A Entidade enfatizou a necessidade de recomposição salarial e dos quadros da RFB

Integrantes do CE e de outras entidades estivem no STF para formalizar a ADI
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Leônidas 
Pereira 
Quaresma

O supervisor de Malha da De-
legacia 1 da RFB no Rio de Janeiro, 
Leônidas Pereira Quaresma, ex-
plica as mudanças na declaração 
do Imposto de Renda, que criam 
facilidades para o contribuinte e 
permitem ao auditor investir na 
educação fiscal.

Uma das alterações para a 
declaração deste ano é o rascu-
nho. Como funciona?

O rascunho foi disponibilizado 
eletronicamente no fim de 2014. A 
ideia é o contribuinte ir colocando 
os dados ao longo do ano, como 
despesas médicas. Se você vai 
colocando esses dados à medida 
que paga e recebe o recibo, facilita 
muito a sua vida. Quando chega 
a março do ano seguinte, estará 
tudo organizado. Já temos mais de 
30 mil usuários do rascunho. 

Há outras alterações?

Outra novidade este ano, mas 
que vai impactar na declaração do 
próximo, é a obrigatoriedade de 
médicos, dentistas, psicólogos, fi-
sioterapeutas, terapeutas ocupa-
cionais e advogados de informar 
à RFB de quem receberam. Hoje o 
contribuinte paga ao profissional, 
informa na declaração, mas a Re-
ceita não sabe, não tem certeza se 
realmente foi pago. Quando essa 
despesa é alta, o contribuinte é 
alcançado pela malha fiscal e é 
obrigado a vir trazer os recibos. A 
partir de 2015 esses profissionais 
estão obrigados a informar de 
quem receberam. A ideia é liberar 
o contribuinte do incômodo de 
vir à Receita provar que realmen-
te pagou; agora ambos (paciente/
médico, cliente/advogado, etc.) 
vão dizer a mesma coisa.

Essas novidades impactam o 
trabalho do auditor?

Não chegam a impactar dire-
tamente nosso trabalho, mas dá 
certa satisfação facilitar a vida do 
contribuinte, dar oportunidade a 
ele de não perder o direito de de-
duzir algo, porque, por exemplo, 

no caso da perda de um recibo, 
no ano seguinte dificilmente ele 
vai lembrar que pagou alguém. 
Isso ao lado da facilidade com o 
investimento no uso da tecno-
logia, como acesso por tablet e 
smartphone, que cresce quase 
que exponencialmente. 

As melhorias devem reduzir 
as declarações em malha. Qual 
a consequência?

À medida que a quantidade 
de declarações em malha di-
minui, a gente consegue tratar 
melhor o contribuinte, dedicar 

mais tempo à análise daquela 
declaração. A gente ganha a 
oportunidade de fazer a cha-
mada educação fiscal. Quan-
do você atende o contribuinte 
com mais calma, tem a chance 
de fazer a educação fiscal.  Eu, 
pessoalmente, constato que a 
maioria erra por não saber e 
acaba se prejudicando. O con-
tribuinte bem orientado é mui-
to melhor para a Receita e para 
ele. Nós cobramos aquilo que 
realmente é devido e não inco-
modamos.

Entrevista
Novidades no IRPF facilitam a vida do contribuinte
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Quaresma acredita no crescimento do uso da tecnologia para declaração do IRPF

Maio se aproxima e com ele a 
XXV Convenção Nacional da AN-
FIP, que será realizada nos dias 23 

a 26, no Centro de Convenções 
Ruth Cardoso, em Maceió (AL). 
As inscrições podem ser feitas 
pela internet, por meio do site da 
ANFIP. Mais de 600 associados já 
confirmaram presença no gran-
de evento da Associação, ponto 
essencial no processo de escolha 
dos integrantes dos Conselhos 
Executivo e Fiscal para o biênio 
2015/2017.

 Além das inscrições, os associa-
dos podem conferir no site especial 
a programação provisória, opções 
de passeio e hospedagem, infor-
mações sobre dispensa de ponto, 
fotos e o calendário eleitoral.

O Conselho Executivo da AN-
FIP esteve reunido em 24 e 25 de 

fevereiro e aprovou o regulamen-
to para apresentação de teses e 
propostas de reforma estatutária 
pelos associados. Confira o texto 
na íntegra nas páginas 5 e 6. 

Liberação de ponto
Quem precisa de liberação de 

ponto para participar do evento 
tem de se inscrever, impreterivel-
mente, até 23 de abril. Consideran-
do que a Convenção começa no sá-
bado (23 de maio), às 18 horas, e vai 
até a terça-feira (26), com a Sessão 
Solene de Encerramento e o Jantar 
de Confraternização, 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% de libe-
rados por unidade administrativa 
por evento, conforme Portaria 
RFB 631/2013, será observada a 
ordem de inscrição de cada par-
ticipante. 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 impor-
tante o preenchimento correto 
dos dados, principalmente em re-
lação à unidade de lotação.

Para fins de comprovação de 
participação, será entregue o 
certificado no último dia (26 de 
maio) da Convenção, desde que o 
participante tenha assinado dia-
riamente a lista de presença.

Grande evento está cada vez mais próximo
associados já podem apresentar teses e propostas

XXV Convenção Nacional

AFIPAL
ASSOCIAÇÃO DOS AUDITORES-FISCAIS DA 

RECEITA FEDERAL DO BRASIL NO ESTADO DE ALAGOAS

CENTRO CULTURAL E DE EXPOSIÇÕES RUTH CARDOSO

MACEIÓ - ALAGOAS

23 A 26 MAIO 2015

CONVENÇÃO
NACIONAL
Associação Nacional dos
Auditores-Fiscais da
Receita Federal do Brasil

XXV
ANFIP: Compromisso com você. SEMPRE!

4 Janeiro/fevereiro 2015 ANFIP COM VOCÊ



O Conselho Executivo da AN-
FIP, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 54, I, do Estatuto;

CONSIDERANDO os traba-
lhos que serão desenvolvidos para a re-
alização da XXV Convenção Nacional, que 
ocorrerá no período de 23 a 26 de maio 
de 2015, em Maceió-AL;

CONSIDERANDO a delibera-
ção do Conselho Executivo em Reunião 
Ordinária, realizada nos dias 24 e 25 de 
fevereiro de 2015, na sede da ANFIP, em 
Brasília-DF;

R E S O L V E:

Art. 1º. Aprovar, na forma 
da redação anexa à presente Resolução, 
as normas  regulamentadoras para a 
apresentação de Teses e de Propostas de 
Reformas e/ou alterações no Estatuto da 
ANFIP à XXV Convenção Nacional, nos 
termos do art.28, IV do Estatuto;

Art. 2º. Esta Resolução entra 
em vigor na data da sua aprovação, revo-
gando as disposições anteriores. 

Brasília, 25 de fevereiro de 2015.

MARGARIDA LOPES DE ARAÚJO
Presidente do Conselho Executivo da 

ANFIP

ANEXO DA RESOLUÇÃO 
ANFIP/CE Nº 024, DE 25 DE 

FEVEREIRO DE 2015

REGULAMENTO DE TESES
TESE é a elaboração de trabalho de 
dissertação escrita, intelectual, técni-
ca ou científica, sendo o texto apre-
sentado em linguagem clara e obje-
tiva.

1. REGRAS GERAIS DE APRESENTAÇÃO

1.1 APRESENTAÇÃO GRÁFICA

a) Configuração da página: A4 (21cm x 
29,7cm)

b) Orientação da página: retrato para o 
texto e paisagem para ilustrações e tabe-
las que requeiram largura maior

c) Margem: esquerda e superior de 3cm, 
direita e inferior de 2cm

d) Espaçamento entrelinhas: 1,5cm

e) Fonte: Arial 12

2. ESTRUTURAÇÃO

2.1 CABEÇALHO

a) Título

b) Identificação do(s) autor(es)

c) Identificação do(s) Estado(s) que re-
presenta(m) 

d) Demais dados pessoais que desejar

2.3 ENUNCIADO 

Sucinto e objetivo (de 3 a 6 linhas), que 
permita a compreensão do trabalho 
apresentado para fins de divulgação.

2.4 INTRODUÇÃO 

De 1 a 2 laudas, contendo a exposição do 
objetivo principal, os problemas abor-
dados e as medidas de que necessitem 
de adoção à normatização ou à solução 
definitiva.

2.5 DESENVOLVIMENTO 

De 2 a 8 laudas, contendo a exposição do 
histórico, com base em dados, documen-
tos e situações, os fatos, as comprovações 
apuradas e a pesquisa efetuada.

2.6 CONCLUSÃO 

De 1 a 2 laudas, nas quais o(s) autor(es) 
deverá(ão) apresentar, objetivamente, 
as providências a serem tomadas, justi-
ficando e indicando claramente quem as 
deverá adotar, quais os atos oficiais ou 
associativos que deverão ser alterados, 
elaborados ou editados, além de outras 
propostas que entender devam ser obje-

to da ação governamental ou associativa.

3. TEMAS/ASSUNTOS

3.1 Constantes do art. 3º, § 2º, “a” a “e”, da 
proposta de Regimento Interno da ANFIP, 
abaixo descritos:

a) a ANFIP, seus órgãos e competências

b) a unidade da classe, a harmonia, a co-
esão e a solidariedade entre associados e 
entidades filiadas

c) a representação política, judicial 
e administrativa, interna e externa 
e suas estratégias de ação e ativi-
dades

d) o quadro associativo e sua representa-
ção política

e) as Associações Estaduais e ANFIP Esta-
duais, as entidades de classe e as ativida-
des interassociativas

3.2 Ou sobre os seguintes temas:

Lei Orgânica do Fisco e seus impactos na 
atividade fiscal;

A racionalização de procedimentos na 
ação fiscal;

Integração de cadastros e sistemas na 
Receita Federal do Brasil com as demais 
Administrações Tributárias;

Planejamento tributário abusivo;

Novas formas de remuneração aos segu-
rados empregados;

Compensações tributárias abusivas;

Presunção legal de omissão de receitas;

A importância da fiscalização da rubrica 
de segurado para a Previdência Social;

Evasão tributária e mecanismos eficazes 
de combate;

Efeitos da Lei dos Crimes Tributários sobre 
a evasão, a fraude e a sonegação;

Imunidades, isenções, remissões e renún-
cias de tributos e contribuições sociais;

A segurança jurídica na constituição do 
crédito tributário;

Simples Nacional: possibilidade de cres-
cimento da empresa e de incremento na 
formalização das relações de trabalho ou 
instituição do nanismo tributário?; 

Desonerações tributárias e os seus impac-
tos na arrecadação do governo federal;

A desoneração da folha de pagamento e 
as suas consequências para a Seguridade 
Social;

Possibilidade de transação tributária no 
ordenamento jurídico nacional;

Reforma tributária e justiça fiscal;

Programas de recuperação de créditos: 
eficácia na arrecadação ou incentivo à 
sonegação?;

Filantropia: mecanismos de controle pelo 
Estado;

Qualidade do gasto público: uma opção 
para redução da carga tributária;

Educação fiscal: tributo ou preço da cida-
dania; 

Perspectivas da Previdência Social públi-
ca no Brasil e no mundo;

A Seguridade Social como política de de-
senvolvimento social; 

O Orçamento Fiscal e o Orçamento da Se-
guridade Social;

Fator previdenciário: mitos e soluções; 

Manutenção da vinculação do piso do be-
nefício previdenciário ao salário mínimo;

Cobertura previdenciária e as formas de 
ampliação da base de contribuintes;

Previdência complementar dos servido-
res públicos: fundos de pensão;

Regime Próprio de Previdência do Servi-
dor Público;

A importância do MEI (Micro Empreende-
dor Individual) para a redução da infor-
malidade; 

Fundo Previdenciário – RGPS conforme 
art. 250 da Constituição Federal e Fundo 
Previdenciário – RPPS conforme art. 249 
da Constituição Federal;

Parcelas remuneratórias extra subsídio;

Assunto: Aprova os Regulamentos de Teses e de Propostas de 
Reformas e/ou alterações no Estatuto da ANFIP.

CONSELHO EXECUTIVO DA ANFIP
RESOLUÇÃO ANFIP/CE Nº024 – 2013/2015 CONVENÇÃO

NACIONAL
Associação Nacional dos
Auditores-Fiscais da
Receita Federal do Brasil
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Teto e política salarial dos servidores pú-
blicos; 

Outros temas de interesse específicos da 
categoria;

Outros temas de interesse da admi-
nistração tributária federal, da Se-
guridade Social, da administração 
pública em geral e dos servidores 
públicos.

4. FORMAS DE ENCAMINHAMENTO

4.1 EM MEIO MAGNÉTICO

Para o e-mail teses@anfip.org.br.

4.2 Encaminhadas à ANFIP (Endere-
ço: SBN Quadra 1, Bloco H, Edifício 
ANFIP, CEP 70040-907, Brasília-DF), 
sob registro postal ou entregues 
diretamente ao protocolo da ANFIP, 
mediante recibo, em meio papel, 
contendo também o arquivo magné-
tico gravado em CD. 

5. PRAZO DE ENCAMINHAMENTO

As TESES serão remetidas obrigatoria-
mente ao Conselho Executivo da ANFIP, 
para fins de registro, reprodução e divul-
gação entre os convencionais.

INÍCIO: Da divulgação deste regulamento.

FINAL: Até 23h59 do dia 13 de abril de  
2015 (§2º do art.28 do Estatuto).

6. DA DESCLASSIFICAÇÃO

6.1 Caso o trabalho apresentado não 
preencha as condições para ser tec-
nicamente classificado como TESE, 
será encaminhado à Mesa Diretora da 
Convenção Nacional para dar conheci-
mento ao Plenário das razões da des-
classificação e posterior ciência ao(s) 
autor(es).

6.2 Poderão desclassificar o trabalho 
apresentado por falta dos requisitos pre-
vistos neste Regulamento:

a) a Comissão de TESES que funcionará 
junto ao Conselho Executivo;

b) o Coordenador-Geral da Mesa Diretora 
da Convenção Nacional;

c) o Coordenador ou o Subcoordenador 
da Comissão a que o trabalho for distri-
buído;

6.3 As TESES encaminhadas ou en-
tregues fora do prazo do item 5 não 
poderão ser aceitas pela Comissão 
Organizadora da Convenção Nacional, 
nem pela Mesa Diretora ou pelas co-
missões.

7. PREMIAÇÃO

Serão sorteados 5 (cinco) prêmios no va-
lor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) cada 
ao(s) autor(es) das TESES aprovadas pelo 
Plenário da Convenção, sendo vedada a 
premiação cumulativa ao autor já pre-
miado anteriormente.

8. DISPOSIÇÕES GERAIS

A ANFIP, quando da entrega da credencial 
(art. 4º, da Proposta de RI), juntará a re-
lação das TESES apresentadas nos prazos 
e dos demais documentos encaminhados 
à Convenção Nacional (art. 3º, I, “a“, “d” e 
“e”, da Proposta de RI).

REGULAMENTO DE 
PROPOSTAS DE REFORMAS E/
OU ALTERAÇÕES NO ESTATUTO 

DA ANFIP
PROPOSTA é a elaboração de trabalho(s) 
destinado(s), exclusivamente, a propor 
reformas ou alterações no Estatuto da 
ANFIP, devendo ser apresentada(s) em 
linguagem clara.

1 . REGRAS GERAIS DE APRESENTAÇÃO

1.1 DISPOSITIVO – ESTATUTO

Cada PROPOSTA de reforma ou de 
alteração do Estatuto deverá ser ela-
borada separadamente por artigo, 
incluídos, quando for o caso, os pará-
grafos, incisos, letras ou números que 
se pretenda(m) modificar, com a res-
pectiva justificativa, fazendo menção 
se a reforma de um dispositivo obriga 
também a reforma ou alteração de 
outro(s), elaborando-se necessaria-
mente as devidas remissões com o 
objetivo de harmonizar e uniformizar 
o texto estatutário.

ABRANGÊNCIA

Indicar se a PROPOSTA é de reforma total ou 
parcial do texto ou de simples alteração(ões) 
de alguma(s) de sua(s) expressão(ões);

FORMA

Transcrever, paralelamente, em 2 (duas) 
colunas, o texto como se encontra em 
vigor e como se propõe seja redigido, 
sendo:

a) Coluna lado esquerdo: redação atual;

b) Coluna lado direito: redação proposta.

JUSTIFICATIVA

Exposição dos motivos ou das razões que 
determinaram a apresentação da PRO-
POSTA.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) AUTOR(ES)

As Propostas de Reforma e/ou Alteração 
do Estatuto deverão conter a identifica-
ção do(s) autor(es) e Estado(s) que repre-
senta(m).

2. FORMAS DE ENCAMINHAMENTO

As PROPOSTAS serão remetidas obri-
gatoriamente ao Conselho Executivo 
da ANFIP, para fins de registro, repro-
dução e divulgação entre os conven-
cionais.

2.2 EM MEIO MAGNÉTICO

Para o e-mail: propostas@anfip.org.br.

2.3 Encaminhadas à ANFIP (Endere-
ço: SBN Quadra 1, Bloco H, Edifício 
ANFIP, CEP 70040-907, Brasília-DF), 
sob registro postal ou entregues 
diretamente ao protocolo da ANFIP, 
mediante recibo, em meio papel, 
contendo também o arquivo magné-
tico gravado em CD.

3. PRAZO DE ENCAMINHAMENTO

3.1 INÍCIO: Da divulgação deste regula-
mento.

FINAL: Até 23h59  do dia 13 de abril de 
2015 (§2º do art.28 do Estatuto).

4. DA DESCLASSIFICAÇÃO

As PROPOSTAS encaminhadas ou en-
tregues fora dos prazos deste regula-
mento não poderão ser aceitas pela 
Comissão Organizadora da Convenção 
Nacional, nem pela Mesa Diretora da 
Convenção ou pelas comissões.

5. DISPOSIÇÕES GERAIS

5.1 A PROPOSTA de reforma ou altera-
ção estatutária apresentada no prazo 
devido só poderá receber emenda(s) na 
Comissão ou no Plenário da Convenção 
Nacional cujo(s) objetivo(s) seja(m):

a) aglutinar outra(s) com o mesmo ob-
jetivo e mérito;

b) fundir-se com outra(s) que trate(m) 
da mesma matéria;

c) adaptar a redação ou a remissão dos 
textos.

5.2 As alterações ou modificações de 
redação serão permitidas desde que 
conservem o objetivo ou o mérito das 
PROPOSTAS apresentadas no prazo, 
devendo a redação final do texto apro-
vado pela Convenção Nacional ser sub-
metida a uma revisão gramatical.

5.3 Fica vedada (art. 3º, § 3º, da Proposta 
de Regimento Interno) a aceitação, pela 
Comissão de Reformas e/ou Alterações 
Estatutárias ou pela Mesa Diretora da 
Convenção Nacional, de emendas que 
pretendam introduzir matéria nova, não 
prevista em qualquer das PROPOSTAS en-
caminhadas dentro do prazo.

5.4 A votação dos pareceres sobre Pro-
postas de Reformas e/ou Alterações 
Estatutárias, tanto na Comissão espe-
cífica como no Plenário da Convenção, 
será efetuada pela ordem crescente 
dos artigos do Estatuto, obedecido o 
quorum qualificado com os votos favo-
ráveis de 3/5 (três quintos) do total dos 
“convencionais votantes” presentes à 
Convenção Nacional, para sua aprova-
ção (art. 27, II b, do Estatuto e art. 26, 
II, da Proposta de Regimento Interno).

5.5 Não obtido o quorum qualificado 
previsto no item 5.4, a PROPOSTA será 
considerada rejeitada.

5.6 A ANFIP, quando da entrega da 
credencial (art. 4º, da Proposta de 
RI), juntará a relação das PROPOSTAS 
apresentadas nos prazos e dos demais 
documentos encaminhados à Conven-
ção Nacional (art. 3º, I, “a“, “d” e “e”, da 
Proposta de RI).
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O Congresso Nacional abriu 
os trabalhos da nova legislatu-
ra no domingo 1º de fevereiro, 
com presença da ANFIP desde o 
primeiro momento. A presiden-
te Margarida Lopes de Araújo 
acompanhou a posse dos novos 
parlamentares. Na Câmara, 513 
deputados foram eleitos para 
mandato de quatro anos. De 
acordo com a Casa, a maioria dos 
deputados da nova legislatura é 
homem (462), tem ensino supe-
rior completo (410) e tem entre 
51 e 60 anos (187). As mulheres 
representam 10% da Casa, to-
talizando 51 deputadas. No Se-
nado Federal, 27 eleitos foram 
empossados para o período de 
oito anos. Os novos senadores se 
somam aos outros 54, que estão 
na metade do mandato, totali-
zando as 81 cadeiras da Casa.

A presidente da ANFIP acom-
panhou ainda a eleição dos pre-
sidentes das duas Casas: Eduar-
do Cunha (PMDB-RJ) na Câmara 
e Renan Calheiros (PMDB-RJ) no 
Senado. Agora, a Associação 
trabalha para defender as pro-
postas de interesse dos asso-
ciados. Confira a tramitação de 
algumas matérias monitoradas 
pela Associação:

- PECs 391/2014 (Câmara): 
Fixa remuneração equivalente a 
90,25% do subsídio de ministro 
do Supremo Tribunal Federal 
para os Auditores-Fiscais da RFB 
e outras categorias. Aguarda vo-
tação no Plenário;

- PL 5598/2013 (Câmara): Tor-
na sem limite a dedutibilidade 
de despesas com instrução, para 
efeito da formação da base de 
cálculo do imposto sobre a ren-
da das pessoas físicas. Aguarda 
parecer conclusivo na Comissão 
de Finanças e Tributação (CFT);

- PL 5338/2009 (Câmara): 
Concede isenção progressiva 
do Imposto de Renda da Pessoa 
Física incidente sobre os ren-
dimentos de aposentadoria e 

pensão, para os maiores de 66 
(sessenta e seis) anos. Aguarda 
indicação de relator e definição 
do parecer da Comissão de Fi-
nanças e Tributação (CFT);

- PEC 210/2007 (Câmara): 
Restabelece o adicional por tem-
po de serviço como componen-
te da remuneração das carreiras 
da magistratura e do Ministério 
Público - os Auditores-Fiscais da 
RFB foram incluídos no relatório. 
Aguarda votação no Plenário;

- PEC 186/2007 (Câmara): 
Determina que lei complemen-
tar definirá as normas aplicáveis 
à Administração Tributária da 
União, dos estados, do Distrito 
Federal e dos municípios. Aguar-
da votação no Plenário;

- PEC 555/2006 (Câmara): 
Acaba, de forma gradativa, com 
a contribuição previdenciária so-
bre proventos de aposentados e 
pensionistas do serviço público. 
Aguarda votação no Plenário;

- PL 330/2006 (Câmara): 
Concede aposentadoria espe-
cial ao servidor público por ati-
vidades de risco – emenda in-
clui os Auditores-Fiscais da RFB. 
Aguarda votação na Comissão 
de Trabalho, de Administração 
e Serviço Público;

- PEC 56/2014 (Senado) – 
Aprovada em dezembro pas-
sado como PEC 434/2014 na 
Câmara dos Deputados, apen-
sada à PEC 170/2012, concede 
aposentadoria integral por in-
validez ao servidor público, in-
dependentemente do motivo 
da invalidez. Aguarda análise do 
Senado Federal;

- PLS 327/2014 (Senado) - Dis-
põe sobre o exercício do direito 
de greve dos servidores públicos, 
previsto no inciso VII do art. 37 da 
Constituição Federal.  Encontra-
se na Subsecretaria de Coordena-
ção Legislativa e, posteriormente, 
será entregue à Secretaria Geral 
da Mesa do Senado para constar 
na pauta do Plenário.

Novo Congresso
Estamos de Olho

A ANFIP-MG, representada 
pelo presidente Afonso Ligório 
de Faria, pelas vices Sineida Ri-

beiro Sales e Ilva Maria Franca 
Lauria e pelo associado Aurelia-
no Fagundes de Oliveira, parti-
cipou em 28 de janeiro do Dia 
Nacional de Luta da Classe Traba-
lhadora. Realizado no centro de 
Belo Horizonte, o ato repudiou 
as MPs 664/2014 e 665/2014, que 
limitam direitos trabalhistas.

Tomaram posse em 16 de ja-
neiro os eleitos para os conse-
lhos Executivo e Fiscal da Apfip 

para o período 2015/2017, sob 
a presidência de Dijanete de 
Souza Lima. O ato foi comemo-
rado em solenidade em 24 de 
janeiro, que também marcou as 
celebrações pelo Dia dos Previ-
denciários e dos Aposentados e 
pelos aniversariantes de janeiro 
da Estadual.

A Afiperj promoveu em 15 
de janeiro a comemoração da 
posse da Diretoria para o biênio 

2015/2016. Maria Ana da Silva é a 
presidente, tendo assumido o car-
go em 2 de janeiro. Participaram 
do evento, além de associados, re-
presentantes da 7ª Região Fiscal e 
da Delegacia Sindical do Rio. A AN-
FIP foi representada pela vice-pre-
sidente de Comunicação Social, 
Leila Signorelli. 

A presidente da Agafisp, Tâ-
nia Maria Farias Garcia, e asso-
ciados participaram em 28 de 

janeiro de ato em Porto Alegre 
pelo Dia Nacional de Luta da 
Classe Trabalhadora. A intenção 
foi protestar contra as MPs 664 
e 665, de 2014, que reduzem o 
acesso a vários direitos traba-
lhistas, como auxílio-doença, 
seguro-desemprego e pensão 
por morte.

A Acafip promoveu cam-
panha de arrecadação de ves-
tuário, brinquedos, fraldas e 

mantimentos para uma famí-
lia de Rio Negrinho, vítima de 
abusos e de reclusão forçada. 
As doações dos associados fo-
ram entregues por Romelândia 
Pfutzenreuter, integrante da 
Diretoria da Estadual. A Acafip 
agradece a todos que partici-
param da iniciativa. 

Minas Gerais: Luta

Paraíba: Posse

Rio de Janeiro: Conselheiros

Rio Grande do Sul: Ato

Santa Catarina: Ação social

No seu Estado
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P
ensar em Pernambuco 
é lembrar o frevo e o 
baião, os casarões histó-
ricos de Olinda, as para-

disíacas praias de Fernando de 
Noronha e Porto de Galinhas, 
o famoso bolo de rolo, a histó-
ria e a cultura, muita cultura. A 
capital, Recife, é símbolo dessa 
diversidade, com suas deslum-
brantes paisagens recortadas 
por rio, mar e uma arquitetura 
encantadora. Quando se plane-
ja uma visita à “Veneza brasilei-
ra”, a programação com certeza 
atenderá a todos os gostos. 
Fugindo um pouco do roteiro 
das praias, que é abundante e 
certamente vale a pena apro-
veitar, a ANFIP indica alguns lu-
gares imperdíveis durante uma 
temporada no estado. 

Em Recife, a sugestão é uma 
visita à Oficina de Francisco 
Brennand e ao Instituto Ricar-
do Brennand. Na oficina, é pos-
sível conhecer o trabalho do 
artista plástico pernambucano, 
nascido em 1927. Já o instituto, 
conhecido como castelo, abri-
ga uma coleção de obras de 
arte e de armas. Visite também 
o Museu do Homem do Nor-
deste – criado pelo sociólogo 
Gilberto Freyre –, que mostra 
as heranças culturais e a forma-
ção do povo brasileiro.

Em Olinda, conheça o cir-
cuito de igrejas seculares, 
como a Igreja da Sé, primeira 
paróquia do Brasil, a Igreja do 
Carmo, a mais antiga da Ordem 

Carmelita no país, e a Igreja de 
Nossa Senhora do Amparo, 
parcialmente destruída em um 
incêndio no período holandês, 
em 1631, mas reedificada em 
1644. Ainda é possível visitar a 
feira de artesanato do Mercado 
da Ribeira, construção do sécu-
lo XVI, e os bares que lotam no 
fim da tarde, início da noite.

Já no Agreste, Caruaru, a 
cerca de 135 quilômetros da 
capital, é a terra de Mestre Vi-
talino (1909-1963), ceramista 
popular que com o barro mol-
dou costumes e personagens 
do Nordeste. Com a BR-232 
duplicada, o turista teve seu 
acesso facilitado até o maior 
centro de artes figurativas das 
Américas, o Alto do Moura, 
onde residia Vitalino e, hoje, 
se encontra a Casa-Museu 
Mestre Vitalino. 

Na gastronomia pernam-
bucana, uma boa dica é “As 
Galerias”, no Recife Antigo, uma 
lanchonete tradicional que pre-
para o maltado, o milk-shake 
recifense. O Shopping Paço 
Alfândega também vale uma 
entrada. Outra possibilidade 
gastropanorâmica interessan-
te é atravessar o rio de barqui-
nho até a Casa de Banhos, um 
restaurante de frutos do mar 
encravado no recife que deu 
nome à cidade. Aqueles que 
quiserem deixar a refeição prin-
cipal para a noite, a sugestão é 
o buffet regional do Parraxaxá, 
na Boa Viagem.

Pernambuco é cultura viva
TURISMO & GASTRONOMIA
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“É motivo de muito or-
gulho ser servidor público 
federal, e, ao mesmo tempo, 
é uma grande responsabi-
lidade. Ao defender o cum-
primento das normas tribu-
tárias, estamos trabalhando 
para melhoria do bem-estar 
da sociedade.” Esta é a visão 
do Auditor-Fiscal Paulo Ser-
gio Ramos Nicolao sobre a 
trajetória profissional que 
escolheu seguir desde 1995. 
O engenheiro civil de 56 
anos atuava em engenharia 
quando se viu atraído pela 
carreira de Auditoria Fiscal. 
Foi aprovado no concurso 
para Fiscal de Contribuições 
Previdenciárias do INSS, 
posteriormente Secretaria 
da Receita Previdenciária e, 
agora, Receita Federal do 
Brasil. Hoje, avalia que se 
identificou mais com o exer-
cício da Auditoria Fiscal do 
que com a engenharia. “Ser 
Auditor-Fiscal é uma opor-
tunidade permanente de 
estudar, aprender e ensinar, 
sempre com o objetivo de 
defender a sociedade.”

 Há três anos é chefe do 
Serviço de Orientação e Aná-
lise Tributária (Seort) da De-
legacia de Vitória (ES). Define 
a experiência na chefia como 
a multiplicação de responsa-
bilidade e de trabalho, mas 
também de conhecimento. 
Antes, recém-empossado, 
Paulo Sergio chegou a tra-
balhar por oito meses no Rio 

de Janeiro e depois foi trans-
ferido para Vitória, onde está 
lotado desde então. Ele é na-
tural de Colatina (ES).

Ele ressalta que sempre 
gostou de trabalhar na RFB, 
apesar da drástica diminui-
ção do efetivo de Auditores-
Fiscais que vem ocorrendo 
nos últimos anos, justamente 
quando há notório aumen-
to de serviço. “Estes fatores 
têm criado um ambiente 
de trabalho tenso e insatis-
fação no cidadão, que não 
consegue ver sua demanda 
contemplada num tempo ra-
zoável.” Neste sentido, avalia, 
as entidades de classe têm 
agido para cobrar aumento 
do número de servidores. “A 
ANFIP e a ANFIP-ES têm feito 
este trabalho muito bem, e 
devem continuar. A Receita 
não pode ter seu poder de 
atendimento ao contribuin-
te diminuído.”

Paulo Sergio faz parte da 
diretoria da Estadual da AN-
FIP, a ANFIP-ES, há quatro 
mandatos e vê a atividade 
associativa como essencial 
para a valorização da carreira. 
Já foi convencional da ANFIP 
e também participou de con-
venções extraordinárias. 

No tempo livre, sua gran-
de paixão é o tênis, tendo 
participado de torneios 
amadores e vencido alguns. 
Gosta de viajar e de cinema, 
atividades que estão entre 
as suas favoritas.

Paulo Sergio Ramos Nicolao reside 
em Vitória (ES). 
psrnicolao@gmail.com

Paulo Sergio Ramos Nicolao

Perfil do Associado
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Falácias e incoerências

A palavra é sua

Mário César Martins Fernández 
reside em Porto Alegre (RS). 
mario.cesar53@yahoo.com.br

Recém saímos de um acirra-
do embate eleitoral e as teses 
esgrimidas com ênfase ímpar 
nas campanhas desfalecem e 
implodem. É lamentável cons-
tatar que as promessas viram 
falácias e incoerências.

Refiro-me, especificamente, 
à edição das medidas provisó-
rias 664 e 665, ambas de 2014, 
que prejudicam o acesso a diver-
sos benefícios, como pensão por 
morte e seguro-desemprego.

Sobre a MP 664, registre-
se que altera o art. 215 da Lei 
8112/90, estabelecendo carên-
cia de 24 meses de contribuição 
para que o beneficiário receba a 
pensão. Outra alteração decor-
re da revogação do art. 216 da 
Lei 8112/90, através da qual não 
há distinção legal entre pensão 
vitalícia e temporária; tem-se 
somente a pensão por morte, 
a qual fica submetida às novas 
regras com drástica redução de 
duração e de valor do benefício. 

Estudiosos apontam estar ei-
vada de inconstitucionalidades 
a MP. Os vícios seriam de ordem 
formal, bem como material. Os 
primeiros dizem respeito ao art. 
246 da Carta Magna: É vedada 
a adoção de medida provisória 
na regulamentação de artigo da 
Constituição cuja redação tenha 
sido alterada por meio de emen-
da promulgada entre 1º de janei-
ro de 1995 até a promulgação 

desta emenda, inclusive. (Reda-
ção dada pela Emenda Consti-
tucional nº 32, de 2001).

Logo, o art. 40, § 7º da 
Constituição não pode ser re-
gulamentado por medida pro-
visória, assim, fica cristalina a 
inconstitucionalidade formal 
da 664. De outra banda, a refe-
rida MP carece de constitucio-
nalidade material. 

A percepção de pensões 
constitui-se em direito previden-
ciário de grande relevância so-
cial. Os direitos sociais não gra-
vitam na esfera dos privilégios, 
ao contrário, são garantidores 
de que os cidadãos possam ter 
condições de vida digna. Os di-
reitos sociais estão no art. 6º da 
Carta Magna e não podem, sob 
hipótese alguma, serem olvida-
dos e sacrificados em razão de 
políticas orçamentárias.

A MP 664, sob o argumento 
de combater privilégios, extin-
guiu consagrados direitos pre-
videnciários, violou, portanto, o 
princípio da proibição do retro-
cesso social previsto no artigo 
5º da Constituição.

É de se lamentar que os go-
vernantes de plantão esque-
çam e pisoteiem promessas 
propaladas nas campanhas. 
Abomina verificar que suas prá-
ticas estão eivadas de falácias 
e incoerências. Resta-nos lutar 
contra os desmandos.

A Palavra é Sua é uma coluna destinada à publicação de artigos de 
associados. Envie sua colaboração – o texto deve ser inédito e ter 2.300 
toques, incluindo os espaços – para comunicacao@anfip.org.br.
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Seus Benefícios

O site Compra Certa garante 
produtos da Brastemp, da Consul 
e da KitchenAid a condições espe-
cialíssimas. Na Consul e na Bras-

temp, toda a linha tem até 30% 
de desconto direto da fábrica. Já 
na KitchenAid o desconto de até 
30% vale para os eletroportáteis.

Um dos maiores sites de ven-
da do Brasil também oferece van-
tagens para o associado da ANFIP. 
No Shoptime, quem faz parte da 
Associação tem 10% de descon-

to em Telefonia, Beleza e Saúde, 
Brinquedos e Cama, Mesa & Ba-
nho. A promoção também é vá-
lida pelo televendas 4003 1020, 
citando o código “Dynamus”.

A ANFIP acaba de firmar 
mais um convênio para ofere-
cer bem-estar em condições 
especais. Agora os associados 
têm 10% de desconto para 

compra on-line de produtos 
da Natura Cosméticos. E para 
quem fizer compras acima de 
R$ 99,00, ainda há a garantia 
de frete grátis. 

De 29 de maio a 7 de junho, 
durante o feriado de Corpus 
Christi, acontece a quarta visita 
de Auditores-Fiscais brasileiros 
à Suprema Corte de Manhat-
tan, Nova York (EUA), organiza-
da pela agência Best Brazil Tour. 
Além de assistir a um julgamen-

to naquele tribunal, os passa-
geiros terão oportunidade de 
visitar a sede da ONU e de reali-
zar um passeio em Washington. 
Associados têm preço especial. 
Detalhes pelo e-mail nyc@bes-
tbraziltour.com ou pelos telefo-
nes (11) 3862 4376 e 3871 3166.

Com abrangência nacional, a 
Escola Aberta Ceteb (www.esco-
laaberta.com.br) oferece cursos 
on-line em diversas áreas, como 
administração pública, logística, 
magistério, hotelaria e turismo. A 
Escola Aberta dispõe de tutores 

e professores capacitados, com 
formação multidisciplinar que en-
globa o desenvolvimento de com-
petências pessoais e profissionais 
que vão além dos conhecimentos 
acadêmicos especializados. Asso-
ciados têm desconto de 10%.  

Saiba como usar
Para conferir esses e muitos 

outros benefícios, acesse a pla-
taforma de convênios na Página 
Restrita da ANFIP na internet. Para 

ter direito às vantagens, é preciso 
fazer as compras a partir da pla-
taforma de convênios ou com os 
cupons indicados na plataforma.

Janeiro/fevereiro 2015 9ANFIP COM VOCÊ



PASSATEMPO
7 erros

Solução: (1) janela no primeiro edifício à esquerda; (2) fim do cabo da lupa; (3) fim do trem de pouso, à 
direita; (4) linha em volta da janela do helicóptero; (5) símbolo da RFB na cauda da aeronave; (6) linha em 
volta da hélice; (7) nuvem à direita.
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