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Nos cerca de três meses 
desde a posse, os novos con-
selheiros da ANFIP trabalha-
ram em defesa dos associados. 
A meta é assegurar as prerro-
gativas do cargo de Auditor 
Fiscal da Receita Federal do 
Brasil e lutar contra qualquer 
investida que prejudique as 
atribuições das autoridades 
tributárias nacionais.

A ANFIP promoveu e parti-
cipou de audiências e atos pú-
blicos, além de reuniões com a 
Administração. Em encontros 
com a direção da Receita Fede-
ral, a Entidade reiterou o com-
promisso permanente com a 
paridade, rejeitando qualquer 
proposta que signifique a que-
bra da isonomia entre servi-
dores ativos e aposentados. A 
Entidade também cobrou do 
governo a regulamentação da 
indenização de fronteiras. O 
Conselho Executivo ainda criou 
a Comissão de Saúde, para de-
bater melhorias no atendimen-
to prestado aos associados e a 
situação do atual plano ANFIP/
Unimed Vitória.1 - Dia Nacional de Paralisação; 2 - Reunião com a RFB; 3 - Audiência pública da PEC 186/07; 4 - Reunião da Comissão de Saúde pág. 5
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ANFIP: Transparência, ética e participação

Serviços Assistenciais

Por dentro da ANFIP
Desde 1994, a ANFIP conta 

com um setor específico para 
cuidar dos Serviços Assistenciais 
oferecidos aos associados. Nos 
21 anos de existência, os pro-
fissionais da área trabalham em 
conjunto com os demais setores 
da Entidade para elaborar, exe-
cutar e supervisionar os melho-
res auxílios, benefícios e serviços.

Coordenada pela socióloga 
gaúcha Dulce Wilennbring de 
Lima, vice-presidente de Servi-
ços Assistenciais, a equipe conta 
com duas colaboradoras. Entre as 
atividades desenvolvidas estão 
aprimorar os sistemas de segu-
ros contratados ou conveniados, 
promover o bom relacionamen-
to entre a ANFIP e os associados 
e seus dependentes e supervi-
sionar a execução dos contratos 
firmados com empresas pres-

tadoras de serviços médicos, 
hospitalares, odontológicos, de 
socorro e de emergências, além 
de acompanhar a Geap Saúde e 
a Geap Previdência.

Uma das missões do setor é 
viabilizar a celebração de con-
vênios com empresas que ofe-
reçam aos associados vantagens 
para aquisição de bens e servi-
ços, formando um pacote exclu-
sivo para os Auditores Fiscais.

Dulce Lima explica que a área 
busca a excelência constante-
mente. “Somos exigentes quanto 
aos serviços e convênios que ofe-
recemos aos associados e a seus 
dependentes, porque promover 
o bem-estar e oferecer comodi-
dade são valores que agregamos 
todos os dias no atendimento.”

 Para saber mais sobre o fun-
cionamento do setor, entre em 

contato pelo e-mail assisten-
ciais@anfip.org.br,  pelo telefone 
0800 701 6167 ou encontre a AN-
FIP no Facebook (ANFIP Nacio-

nal) ou Twitter (@anfipnacional). 
Você também pode indicar em-
presas que gostaria de ver entre 
as parceiras da ANFIP.
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Jogo democrático

Um excelente processo democrático. 
Assim pode ser definida a grande audi-
ência pública de 30 de setembro sobre a 
PEC 186/07, na Câmara dos Deputados. 
O sucesso do evento, porém, começou 
muito antes.

Desde agosto, a ANFIP e suas Estaduais 
fazem um intenso trabalho para defender 
junto aos parlamentares, entre outros te-
mas, a autonomia dos Fiscos federal, esta-
duais e municipais, prevista na PEC. Foram 
visitados dezenas de deputados e senado-

res nas cinco regiões do Brasil. 
É comum parlamentares justificarem 

eventuais faltas em Brasília à atuação nas 
“bases”. Estas tão faladas “bases” não são 
algo abstrato, e sim os locais onde está 
quem realmente importa ao ocupante de 
mandato legislativo: o eleitor.

Se é assim para eles, precisa ser assim 
para nós. É, de fato, nas chamadas “ba-
ses” que os legisladores estão mais sus-
cetíveis aos pleitos de quem os procura, 
afinal, são todos potenciais eleitores, po-
tenciais votos. E não há nada de errado 
nisso, é do jogo político.

Nos encontros com os parlamentares, 
em Brasília ou nos estados, temos defendi-
do o real reconhecimento do trabalho do 
Auditor Fiscal, medida que passa por ques-
tões como a autonomia, mas também, e 
essencialmente, por remuneração digna, 
condizente com a importância e a especifi-
cidade do cargo. O Auditor é a autoridade 
tributária nacional – passou da hora deste 
reconhecimento ser efetivo.

Participe você também da luta, procure 
os parlamentares do seu estado e cobre a 
defesa do cargo de Auditor Fiscal da Recei-
ta Federal do Brasil.

Excelência no atendimento é a meta da equipe de Serviços Assistenciais

Associação Nacional dos Auditores Fiscais 
da Receita Federal do Brasil

www.anfip.org.br
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saiba como se cadastrar no esocial
Fortaleza está 
à sua espera

Novo sistema permite ao empregador recolher obrigações em guia única Evento regional reúne, em 
novembro, Auditores Fiscais 
na capital do Ceará

Trabalho doméstico X Encontro do Nordeste

Passou a vigorar em outu-
bro a Lei Complementar 150, 
de 2 de junho de 2015, que 
estabelece uma série de garan-
tias aos empregados domésti-
cos, como o Fundo de Garantia 
do Tempo de Serviço (FGTS). A 
lei institui o Simples Doméstico 
e reúne em uma só guia todos 
os tributos e contribuições de-
vidos pelo empregador.

A partir de agora, para fazer 
o recolhimento, é necessário ter 
cadastro no portal eSocial, www.

esocial.gov.br. A ferramenta é 
um projeto do governo federal 
que unifica o envio de informa-
ções pelo empregador em rela-
ção aos seus empregados. No 
endereço já é possível fazer o 
cadastramento, mas a emissão 
da guia única para pagamento 
começa em 26 de outubro. Serão 
recolhidos em conjunto:
- Imposto sobre a Renda Pessoa 
Física, se incidente - trabalhador;
- 8% de contribuição previden-
ciária - trabalhador;

- 8% de contribuição patronal 
previdenciária - empregador;
- 0,8% de seguro contra aciden-
tes do trabalho - empregador;
- 8% de FGTS - empregador;
- 3,2% de indenização com-
pensatória (multa FGTS) - 
empregador.

O primeiro pagamento no 
novo modelo, referente a outu-
bro, vence em 7 de novembro, 
mas como a data cai no sábado, 
o recolhimento deve ser anteci-
pado para o dia 6.

como se cadastrar no eSocial

1º Passo
No portal www.esocial.gov.br, canto superior direito, informe CPF, código de acesso 
e senha. Caso ainda não tenha senha, clique em “primeiro acesso”. Para criar o acesso, 
serão necessários CPF, data de nascimento e número de recibo das duas últimas DIR-
PF do empregador.

2º Passo
Cadastrar empregador. É preciso informar dados de identificação, além do número 
de telefone e e-mail.

3º Passo
Cadastrar ou admitir trabalhador. Nesta parte, será preciso informar dados pessoais 
do empregado, como CPF, data de nascimento, raça/cor e escolaridade.

4º Passo
Informar folha, recebimentos e pagamentos.

5º Passo
Fechamento do mês e guia de recolhimento.

O agradável clima de Forta-
leza (CE) espera Auditores Fiscais 
de todo o Brasil no próximo dia 
20 de novembro. Esta é a data 
do X Encontro do Nordeste dos 
Auditores Fiscais da RFB (Ativos 
e Aposentados) e dos Pensionis-
tas, numa iniciativa das Estaduais 
da ANFIP na região com apoio da 
Associação Nacional. 

A primeira edição do even-
to foi em 1997, em Maceió (AL). 
Mantendo a tradição andante 
nordestina, as demais etapas 
ocorreram nos estados de Sergi-
pe, Bahia, Ceará, Rio Grande do 
Norte, Maranhão, Piauí, Paraíba 
e Pernambuco.

O X Encontro do Nordeste, no 
Ponta Mar Hotel, tem como ob-
jetivo a promoção da integração 
entre os associados, o fortaleci-
mento e valorização do Auditor 
Fiscal e o debate de assuntos 
técnicos relacionados às ativida-
des específicas do cargo e das 
demandas da classe. As palestras 
vão focar a conjuntura atual e os 
relacionamentos humanos.

Na página da ANFIP na 
internet é possível acessar o 
banner do encontro, onde, 
além de realizar a inscrição, 
é possível conferir a progra-
mação e informações sobre 
pacotes de viagem. Mais in-
formações também podem 
ser solicitadas pelo e-mail  
encontrodonordeste@anfip.org.br.

Veja simulação com salário de

Fonte: Levantamento feito pelo Correio Braziliense

encargos e tributos

- FGTS = R$ 80
- Fundo compensatório = R$ 32
- Seguro contra acidente = R$ 8
- INSS do empregador = R$ 80
- Contribuição do empregado = R$ 80
- Salário família = R$ 26,20

total a pagar: r$ 253,80

R$ 1 mil
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O sucesso da audiência pú-
blica sobre a PEC 186/07 (de-
talhes na página 5) mostra a 
importância do trabalho parla-
mentar desenvolvido pela AN-
FIP. Foi a mobilização da Entida-
de em Brasília e das Regionais 
nos estados que lotou o auditó-
rio Nereu Ramos, da Câmara dos 
Deputados. A desejada autono-
mia dos Fiscos federal, estaduais 
e municipais prevista pela Pro-
posta de Emenda à Constitui-
ção é essencial para acabar com 
a ingerência política na arreca-
dação, dando liberdade para 
desenvolver iniciativas voltadas 
para toda a sociedade. Essa pro-
posta, porém, é apenas uma das 
muitas defendidas pela ANFIP 
no Congresso Nacional. Confira 
outras matérias acompanhadas:  

- 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 votação 
no Plenário; 

- PLS 327/2014 (Senado) - 
Dispõe sobre o exercício do 
direito de greve dos servido-
res públicos, previsto no inciso 
VII do art. 37 da Constituição 
Federal. Encontra-se na Subse-
cretaria de Coordenação Legis-
lativa e, posteriormente, será 
entregue à Secretaria Geral da 
Mesa do Senado para constar 
na pauta do Plenário;

- PL 381/2014 (Câmara): Es-
tabelece normas gerais sobre o 
processo administrativo fiscal 
no âmbito das administrações 
tributárias da União, dos esta-
dos, do Distrito Federal e dos 
municípios. Aguarda análise do 
parecer na Comissão de Finan-
ças e Tributação (CFT);

- PEC 271/2013 (Câmara): 
Dispõe sobre o valor das ver-

bas indenizatórias pagas aos 
servidores públicos da União. 
Aguarda votação na Comissão 
de Constituição e Justiça e de 
Cidadania (CCJC); 

- PL 5598/2013 (Câmara): 
Torna sem limite a dedutibili-
dade de despesas com instru-
ção, para efeito da formação 
da base de cálculo do imposto 
sobre a renda das pessoas físi-
cas. O texto foi apensado ao PL 
131/2007. Aguarda designação 
de relator na Comissão de Fi-
nanças e Tributação (CFT); 

- PL 5338/2009 (Câmara): 
Concede isenção progressiva 
do Imposto de Renda da Pessoa 
Física incidente sobre os rendi-
mentos de aposentadoria e pen-
são, para os maiores de 66 anos. 
O parecer pela inadmissibilidade 
foi devolvido para revisão do re-
lator na Comissão de Finanças e 
Tributação (CFT); 

- PEC 271/2013 (Câmara): 
Dispõe sobre o valor das ver-
bas indenizatórias pagas aos 
servidores públicos da União. 
Aguarda votação na Comissão 
de Constituição e Justiça e de 
Cidadania (CCJC);

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

- PL 330/2006 (Câmara): Con-
cede aposentadoria especial ao 
servidor público por atividades 
de risco – emenda inclui os Au-
ditores Fiscais da Receita Federal 
do Brasil. Aguarda votação na Co-
missão de Trabalho, de Adminis-
tração e Serviço Público (Ctasp).

autonomia já!
Estamos de Olho

A ANFIP-MG promoveu em 

setembro mais uma edição da 

Hora Culinária, que permite aos 

associados apresentar os dotes 

na cozinha. Íris de Fátima Ribei-

ro mostrou o preparo de paella 

mineira, prato ensinado no 

Festival Gastronômico de Tira-

dentes (MG). De sobremesa, foi 

servida bananada quente com 

sorvete. O clima de confrater-

nização com música ambiente 

agradou a todos!

A Afisepa acompanhou a tra-

dicional celebração de fé dos pa-

raenses, o Círio de Nazaré. Outu-

bro é dedicado ao grande evento 

em homenagem à Virgem de Na-

zaré, padroeira da capital, que é 

feito em um mês com muito sol e 

energia positiva para Belém, seu 

povo e todos os visitantes. A pro-

cissão do círio é uma tradição de 

mais de dois séculos.

A presidente da Agafisp, Tâ-

nia Garcia, se reuniu, no início 

de outubro, com o novo ge-

rente da Geap no RS, Gerson 

Silva, para apresentar pleitos 

dos associados, como a rea-

tivação do convênio com a 

Santa Casa de Misericórdia de 

Porto Alegre e o credencia-

mento de mais médicos no in-

terior do estado. Silva se colo-

cou à disposição da entidade 

para encaminhar as soluções. 

A vice-presidente de Serviços 

Assistenciais da ANFIP, Dulce 

Wilennbring de Lima, também 

participou do encontro.

Muitos associados compa-

receram à sede da Acafip no 

início de setembro para parti-

cipar da reunião jurídica com a 

presença do advogado da asso-

ciação, Luís Fernando da Silva. 

No encontro, ele fez uma ampla 

análise de todas as ações judi-

ciais da entidade em tramita-

ção, inclusive acerca da ação 

referente ao reajuste geral do 

servidor, que deve ser definido 

pelo Supremo Tribunal Federal.

minas Gerais: Gastronomia

Pará: Fé

Rio Grande do sul: Geap

santa Catarina: Jurídico

No seu Estado
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Conselheiros intensificam defesa dos direitos do auditor Fiscal

trabalho das Estaduais é fundamental 

Nova diretoria promove atos públicos e participa de reuniões em defesa do real reconhecimento do cargo

Com orientação da Associação Nacional, Regionais fazem contato com deputados e senadores

Conselho Executivo

Atuação parlamentar

O Conselho Executivo da 
ANFIP, nos cerca de três meses 
de gestão, realizou intenso tra-
balho pelos interesses dos as-
sociados. Um exemplo disso é o 
sucesso da audiência pública de 
30 de setembro, na Câmara dos 
Deputados, sobre a PEC 186/07, 
que trata da autonomia para as 
administrações tributárias fede-
ral, estaduais e municipais.

Organizado pela ANFIP e de-
mais entidades do Fórum Fisco, 
o evento reuniu 57 deputados 
federais e quatro senadores. Em 
seu pronunciamento, o presidente 
Vilson Romero observou que o tra-
balho do Auditor é essencial para 
o Brasil. “Queremos, com autono-
mia, enfrentar mais decisivamente 
os maiores problemas da socieda-
de brasileira, os problemas prin-
cipais que corroem o orçamento 
público e levam os recursos desti-
nados aos programas sociais para 
o ralo. Um deles é a sonegação, 
que consome muito mais recursos 
que a corrupção”, disse.

defesa do Auditor - A ANFIP 
também se reuniu duas vezes com 
o secretário da RFB, Jorge Rachid. 
No encontro de setembro, reiterou 
o compromisso com a paridade, 
rejeitando qualquer proposta que 
signifique a quebra de isonomia 
entre servidores ativos e aposenta-

dos. Em outubro, a Entidade tratou 
do Grupo de Estudos Técnicos que 
analisa alterações no Regimento 
Interno da RFB.

indenização de fronteiras - 
Entre os pontos com repercussão 
imediata que a ANFIP tem cobrado 
está a indenização de fronteiras, 
que há dois anos aguarda decreto 
de regulamentação. Em setembro, 
a Associação participou de audiên-
cia pública na Câmara dos Deputa-
dos em defesa do tema. 

 Porte de armas - Na defesa 
das prerrogativas do cargo de Au-
ditor, a ANFIP também está atenta 
à tramitação da Medida Provisória 
693/15, que trata da carreira de 
Auditoria da RFB, dispondo sobre 
o porte de armas para Auditor Fis-
cal e Analista Tributário.

Atuação parlamentar - O 
Conselho Executivo atua junto aos 
parlamentares, nos estados e no 
Congresso Nacional, intensifican-
do sua participação em debates 
e audiências públicas, na busca 
da valorização do cargo de Audi-
tor Fiscal da RFB. No Legislativo, 
a Associação luta para garantir o 
subsídio equivalente a 90,25% do 
vencimento de ministro do Su-
premo Tribunal Federal. A medida 
pode ser aprovada na PEC 102/15, 
conhecida como a PEC do Auditor 
Fiscal Federal.

Outras proposições que a Asso-
ciação acompanha: aprovação, na 
Câmara, da PEC 555/06 (fim da con-
tribuição previdenciária do servidor 
aposentado e do pensionista) e da 
MP 676/15, que cria nova fórmula 
para o cálculo de aposentadorias, 
conhecida como regra 85/95; e a 
rejeição, no Senado, da PEC 112/15 
(propõe, dentre outros pontos, qua-
dro fixo para o Carf, o Conselho Ad-
ministrativo de Recursos Fiscais).

comissão de Saúde – Um dos 
primeiros atos do CE foi a criação 
da Comissão de Saúde, com inte-
grantes dos Conselhos Executivo, 
de Representantes e Fiscal. O gru-
po debate melhorias no atendi-
mento prestado aos associados e 
a situação do atual plano ANFIP/
Unimed Vitória. Reuniões com re-
presentantes da Benevix, adminis-
tradora do plano, já foram realiza-
das em Brasília e em Vitória (ES).

As Estaduais da ANFIP por todo 
o Brasil desenvolveram em agosto 
e setembro um trabalho parlamen-
tar que tem sido fundamental para 
a atuação da ANFIP no Congresso 
Nacional. É nas bases, em meio ao 
respectivo eleitorado, que os parla-
mentares estão sendo contatados 
para a apresentação das principais 
reivindicações dos Auditores Fiscais 
da Receita Federal do Brasil. 

Na pauta, estão principalmen-
te as PECs 102/15 (vincula o sub-
sídio dos Au-
ditores Fiscais 
a 90,25% do 
vencimento 
de ministro 
do Supremo 
Tribunal Fede-
ral), 555/06 (extingue gradativa-
mente a contribuição previdenci-

ária dos servidores aposentados 
e dos pensionistas), 443/09 (vin-

culação do 
subsídio de 
carreiras jurí-
dicas a 90,25% 
do vencimen-
to de ministro 
do Supremo) 

e 186/07 (autonomia dos Fiscos). 
Foram contatados deputados de 

todas as regiões do país, especifica-
mente nos estados do Amazonas, 
Ceará, Goiás, Minas Gerais, Paraíba, 
Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande 
do Sul, Santa Catarina, Sergipe e 
São Paulo. Enquanto as regionais 
se mobilizam nas chamadas ba-
ses, em Brasília a ANFIP mantém a 
presença constante no Poder Le-
gislativo, focando especialmente o 
contato com os líderes partidários. 

Vilson Romero defende a autonomia do Fisco em ato público na Câmara

Reunião da Comissão de Saúde com a Benevix, em Brasília

É nas bases, em meio ao 
respectivo eleitorado, que 

parlamentares são contatados 
para apresentação das 

reivindicações dos Auditores
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Para quem gosta de dias 
ensolarados, com belas praias 
e natureza exuberante, o des-
tino certo é Fortaleza. Terra 
quente e de poucas chuvas, 
o verão na capital cearense 
é quase permanente, com 
temperatura média de 27 
graus o ano inteiro. As praias 
de águas mornas, ideais para 
banho, atraem visitantes de 
todo o mundo.

Fortaleza tem mais de 2,4 
milhões de habitantes. É a 
quinta capital do país em ter-
mos de população e é consi-
derada a porta de entrada do 
Nordeste, pois está localizada 
logo abaixo da linha do Equa-
dor. Mesmo sendo uma das 
principais rotas turísticas do 
Brasil, os moradores garan-
tem que tranquilidade e agito 
convivem em total harmonia.

A criação do município se 
deu em 13 de abril de 1726, 
quando a povoação do For-
te de Nossa Senhora da Assun-
ção, construído pelos portu-
gueses, foi levada à condição 
de vila. Somente em 1823, o 
imperador Dom Pedro I trans-
formou a vila em cidade.

  Fortaleza é rica em op-
ções culturais, com teatros 
e cinemas, bem como diver-
sos shoppings. As noites são 
muito atrativas; assim que 
escurece, começa o agito nos 

barzinhos. De segunda a se-
gunda é possível dançar forró 
na cidade. Samba e rock na-
cional também têm espaço 
na programação. Quem visita 
a região não pode deixar de 
aproveitar as caminhadas no 
calçadão arborizado à bei-
ra-mar e de visitar a imensa 
feira de rendas e artesanatos.

O centro da cidade, para 
comodidade dos visitantes, 
está localizado a 10 quilôme-
tros de distância, ou aproxi-
madamente 20 minutos, do 
Aeroporto Internacional Pin-
to Martins.

Peixada, caranguejo e o 
tradicional baião de dois es-
tão entre os destaques da 
culinária cearense. Vindos do 
interior do estado, vale tam-
bém provar o carneiro cozi-
do, a carne de sol, a panelada, 
a rabada e mais uma dezena 
de pratos deliciosos.

É essa cidade hospitalei-
ra e de alegria contagiante 
que vai sediar o X Encontro 
do Nordeste dos Auditores 
Fiscais da Receita Federal do 
Brasil, que ocorre no dia 20 
de novembro no Ponta Mar 
Hotel, numa iniciativa das 
Estaduais da ANFIP na região 
Nordeste com apoio da As-
sociação Nacional. Confira os 
detalhes do evento na página 
3. Participe e boa viagem!

Verão o ano inteiro? 
Isso é possível

TURISMO & GASTRONOMIA

Hospedagem com estilo

Eletrônicos de qualidade

Moda mais em conta

Cultura a um clique

Saiba como usar

Seus Benefícios

A ANFIP pensa sempre no 
conforto de seus associados na 
hora de viajar. É por isso que o 
convênio oferece 15% de des-

conto na hospedagem na rede 
de hotel Nacional Inn, que está 
entre as mais conceituadas do 
Brasil.

Produtos eletrônicos de 
qualidade e com os melhores 
preços. Estas são as vantagens 
oferecidas pela conveniada 

Sony Store. O associado tem 
desconto de 15% em qual-
quer produto da loja on-line.

As lojas John John ofere-
cem 20% de desconto na pri-
meira compra e 10% de des-
conto na segunda aquisição 

na loja on-line. O associado 
tem a oportunidade de estar 
sempre na moda por um preço 
bem mais em conta.

Não importa o tema, a data 
ou a estação do ano: a Livra-
ria Saraiva sempre vai ter um 
desconto especial para que 
o associado da ANFIP possa 

desfrutar dos mais diversos 
produtos. Confira o vasto ca-
tálogo on-line, com livros, ce-
lulares, música, games e muito 
mais.

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.

Associação Nacional dos Auditores Fiscais 
da Receita Federal do Brasil

www.anfip.org.br
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Auditora Fiscal desde 
1986, aposentada em março 
de 2015, a associada Sandra 
Tereza Paiva Miranda faz inú-
meros planos para a nova fase 
da vida. Ela quer destinar mais 
tempo para causas sociais em 
Campinas (SP), onde mora e já 
trabalha em ações voltadas a 
aposentados, deficientes físi-
cos e de proteção de animais. 

Sandra também atua con-
tra o preconceito de toda na-
tureza e pretende se dedicar, 
como advogada, a essas cau-
sas no futuro. “Este trabalho 
é voluntário e foi uma cons-
tante pra mim. Fui educada 
para ter a consciência de que 
podemos muito quando esta-
mos unidos e devemos ajudar 
os menos favorecidos.”

Formada em Direito e em 
Administração de Empresas, 
com pós-graduação em diver-
sas áreas, também é autora de 
textos acadêmicos voltados 
à inclusão social, além de di-
versas teses apresentadas nas 
Convenções Nacionais da AN-
FIP abrangendo temas como 
saúde física e mental dos Audi-
tores, assédio moral, melhoria 
da qualidade de vida nas dele-
gacias e ética.

A trajetória no serviço pú-
blico começou em 1980, no ex
-Iapas, em Ourinhos (SP), e in-
cluiu atuação em setores como 
Arrecadação, Fiscalização e 
Previdência Complementar. 
Por duas vezes, Sandra exer-
ceu a Gerência Executiva do 

INSS em Campinas. Também 
fez parte da Corregedoria da 
Secretaria da Receita Previden-
ciária em Brasília, até a unifica-
ção da Secretaria da Receita 
Previdenciária e da Secretaria 
da Receita Federal. Depois da 
unificação, integrou o Serviço 
de Orientação Tributária (Se-
ort) da Delegacia da Receita de 
Campinas, Grupo de Regimes 
Especiais, até a aposentadoria. 

Ela diz que o serviço públi-
co faz parte da sua vida, pois foi 
seu primeiro e único emprego. 
“Rapidamente me adaptei ao 
serviço público, que passou a 
ser uma missão de vida diária, 
em razão da qual me conside-
ro uma privilegiada, pois amo 
o que faço e sei da importância 
do meu trabalho no contexto 
social do meu país. A Auditoria 
Fiscal faz a ponte entre a Recei-
ta e o contribuinte e mostra a 
importância do imposto para a 
construção social do Brasil.” 

Eleita para o Conselho 
Executivo da Apafisp triênio 
2016/2019, no tempo livre, 
gosta de preservar o convívio 
em família, com a mãe, dona 
Onofra, e irmãs. “Gosto de cine-
ma, teatro, artesanato, traba-
lhos manuais, arte e passeios 
diários com meu cão maltês, 
Fredy, meu companheiro e 
amigo do coração, que me traz 
muitas alegrias. Não gosto de 
rotina, falsidade e desrespeito 
de qualquer natureza. Ado-
ro estar com pessoas que me 
querem bem”, finaliza.

Sandra tereza Paiva miranda 
reside em Campinas (SP). 
stpm@uol.com.br

Sandra Tereza Paiva Miranda

Perfil da Associada
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arrecadação e justiça social

A palavra é sua

Alfredo Miranda de Lemos 
reside no Rio de Janeiro (RJ). 
alfredo.lemos@globo.com 

Tratamos aqui de dimen-
sões cuja interação é vital para 
conferir sustentabilidade à ação 
estatal: trabalho gera riqueza 
e tributação com fiscalização 
gera justiça social.

A redução da atividade eco-
nômica significa menos empre-
gos e menor criação de riquezas 
totalizadas no PIB. O governo 
segue a trajetória de propor um 
orçamento alicerçado na aceita-
ção de novo tributo, sinalizando 
que as fontes existentes encon-
tram-se esgotadas para lastrear 
os compromissos, pretendendo, 
desse modo, justificar o ajuste 
fiscal. Procura-se amortecer os 
impactos sobre a população de 
menor renda, com manuten-
ção de programas sociais, pre-
servação do salário mínimo e 
algumas compensações, o que 
é desejável, porém, insuficiente 
para garantir o efeito de justiça 
social. Os cidadãos coexistirão 
com rebaixamento do retorno 
das políticas públicas, repasses 
da carga tributária aos preços de 
produtos e serviços, e inescapá-
vel perda de poder aquisitivo.

Há presente um fator pouco 
evidenciado, essencial para re-
solver a situação das contas pú-
blicas. Trata-se de aplicar no nível 
adequado os mecanismos de 
fiscalização. Frequentemente, a 
atuação do Auditor Fiscal mostra 
grande volume de recursos não 
declarados ou não confessados. 

Haveria algo que poderíamos de-
finir como PIB sonegado, invisível 
e não alcançado pela tributação.

No corrente modelo, não 
há como nos desvencilharmos 
da sensação de alta tributação 
e baixo retorno, somada à per-
cepção de que nos distancia-
mos cada vez mais da almejada 
justiça social, tanto para os de-
tentores de capacidade con-
tributiva, quanto para os que 
necessitam em maior grau dos 
serviços públicos. 

Caso não haja o suficiente 
grau de fiscalização, de ação fis-
cal, somente a sonegação pros-
perará. Teremos cada vez mais 
tributação a penalizar os bons 
contribuintes, sem jamais equa-
cionar a relação entre captação 
de recursos necessários (recei-
tas) e demandas sociais a aten-
der (despesas e investimentos).  

A recuperação das finanças 
públicas exige pronta estrutu-
ração da Administração Tribu-
tária com ênfase em fiscaliza-
ção. Contudo, a realidade de 
curto prazo não impede que se 
avance na implantação de uma 
Administração Tributária plena. 
Neste sentido, é adequado con-
siderar os parâmetros da PEC 
186/07. No mais, é fundamental 
aplicar com responsabilidade os 
recursos que com tanto esforço 
e ônus para a população se arre-
cada, bem como combater siste-
maticamente quaisquer desvios. 

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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PASSATEMPO
7 Erros

Solução: (1) Nota musical no assobio do homem; (2) Detalhe na orelha do menino; (3) Botão no 
paletó do homem; (4) Gola na camisa do menino; (5) Detalhe no zíper na bermuda do menino; (6) 
Sombra do homem; (7) Detalhe na roda traseira do carrinho.
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