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Cúpula econômica comparece a evento da Entidade, que aproveita para cobrar diálogo real com os Auditores Fiscais
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Neste fim de ano, a confrater-
nização da ANFIP teve o reforço 
de parte da equipe econômica do 
governo. O ministro da Fazenda, 
Joaquim Levy, e o secretário da 
RFB, Jorge Rachid, participaram 
do evento em 2 de dezembro, em 
Brasília, assim como o ministro-
chefe da Controladoria Geral da 
União, Valdir Moysés Simão, e au-
toridades do Ministério da Fazen-
da e da RFB, além de senadores e 

de deputados federais.
O ministro Joaquim Levy des-

tacou o fato de a ANFIP ser a mais 
“longeva” Entidade de represen-
tação dos Auditores Fiscais da Re-
ceita Federal do Brasil e elogiou a 
atitude da Associação de sempre 
defender o diálogo. “Isso tem sido 
fundamental em discussões que, 
muitas vezes, não são fáceis, mas 
são absolutamente cruciais para 
o sucesso do trabalho de todos 

nós. Portanto, merece registro 
essa atitude construtiva, modera-
da, mas firme da ANFIP atuando 
em favor dos seus associados e 
associadas, e olhando o interesse 
coletivo”, disse.

Em encontro reservado com 
os ministros antes do início do 
evento, a Associação ressaltou a 
necessidade de o governo reto-
mar o diálogo com os Auditores 
Fiscais e apresentar uma proposta 

de valorização que contribua para 
que a Receita Federal retorne à 
normalidade. “A gente gostaria 
de ter a certeza de que o diálogo 
franco será retomado e de que, 
num breve tempo, teremos uma 
negociação mais firme para con-
seguir tranquilizar nossos Audito-
res. A casa em polvorosa tumul-
tua a vida associativa, sindical e a 
própria RFB”, alertou o presidente 
Vilson Antonio Romero.

Entidade aproveita a presença dos ministros para defender uma real negociação com os Auditores Fiscais que permita a volta da normalidade à Receita Federal do Brasil

pág. 3
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ANFIP: Transparência, ética e participação

Assuntos Jurídicos

Por dentro da ANFIP
O setor jurídico da ANFIP, 

um dos mais demandados da 
Entidade, conta com sete cola-
boradores. São dois advogados, 
sendo um gerente jurídico, um 
supervisor administrativo, três 
assistentes jurídicos e uma es-
tagiária. A equipe trabalha sob 
coordenação do vice-presidente 
de Assuntos Jurídicos, Renato Al-
bano Junior. Natural de São Pau-
lo, ele é graduado nos cursos de 
Direito e Matemática.

No setor, são feitos aten-
dimentos aos associados nas 
questões jurídicas (via e-mail, 
telefone, carta ou presencial-
mente), acompanhamento e 
propositura de ações judiciais 
em defesa dos associados, se-
guimento das ações sob o pa-
trocínio de escritórios de advo-
cacia contratados e seguimento 

dos dispositivos da Legislação 
Federal.

Além disso, também são fei-
tas análises e confecções de 
contratos, elaborados pareceres 
e notas técnicas, realizados es-
tudos de teses jurídicas e produ-
zidos os Informativos Jurídicos, 
assessoramento aos Conselhos e 
Comissões da ANFIP e o atendi-
mento às Regionais da Entidade.

O compromisso do Jurídico, 
fundamentado nos princípios 
éticos e nas normas legais vigen-
tes, é proteger os interesses da 
ANFIP e de toda a categoria dos 
Auditores Fiscais, fortalecendo o 
Estado Democrático de Direito 
e, consequentemente, lutando 
por uma sociedade mais solidá-
ria e justa. “A nossa equipe é ple-
namente capacitada e estamos 
sempre trabalhando para que a 

excelência faça parte do cotidia-
no em nossas funções. O nosso 
esforço é para que os Auditores 
se sintam bem representados”, 
resume Renato Albano.

Para saber mais sobre o fun-

cionamento do setor, entre em 
contato pelo e-mail juridico@
anfip.org.br, pelo telefone 0800 
701 6167 ou encontre a ANFIP 
no Facebook (ANFIP) ou Twitter 
(@anfipnacional).
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AtuAção e reconhecimento
 
A ANFIP volta a ocupar o espaço demo-

crático que construiu ao longo das décadas 
como fonte segura e certeira de conheci-
mentos em áreas técnicas como tributação 
e Seguridade Social. Ao longo dos últimos 
quatro meses, a Associação foi convidada 
para diversas audiências públicas na Câma-
ra dos Deputados e no Senado Federal.

A Entidade sempre foi fonte de consul-
ta para o Legislativo brasileiro. Não foram 
poucos os parlamentares que procuraram 
a Associação antes de finalizar textos de 

projetos de lei, de emitir algum parecer ou 
mesmo para embasar discursos em plená-
rio ou pronunciamentos em comissões.

Mais ainda, propostas legislativas nas-
ceram ou foram barradas a partir de inicia-
tivas da Entidade. Desde agosto, a ANFIP 
participou de quase 20 debates públicos 
no Congresso Nacional. Foram momentos 
importantes para análises técnicas de me-
didas provisórias, projetos de lei, propostas 
de emenda à Constituição e temas variados 
que afetam a vida da maioria da população.

O reconhecimento vem também da 
equipe econômica, já que em dezembro 

o ministro da Fazenda e o secretário da 
RFB, além do ministro da CGU, discursa-
ram na confraternização de fim de ano 
da Associação.

Nessas oportunidades, a ANFIP sem-
pre repetiu a necessidade de correção 
da injusta falta de reconhecimento das 
atribuições dos Auditores Fiscais, as au-
toridades administrativas, tributárias e 
aduaneiras do Brasil.

O ano está acabando e prosseguem in-
definições inaceitáveis, como a indenização 
de fronteira ou a justa correção do subsídio. 
Chega de desrespeito!

Sete colaboradores atuam no setor Jurídico, um dos mais demandados da Entidade

Associação Nacional dos Auditores Fiscais 
da Receita Federal do Brasil

www.anfip.org.br
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Cúpula econômica enfatiza importância do auditor

normalidade depende de negociação real

Ministro da Fazenda elogia transparência da ANFIP e defende trabalho dos Auditores

Associação alerta autoridades do Ministério da Fazenda: é preciso dialogar de fato

Fim de ano

Defesa do cargo

A confraternização anual da 
ANFIP, realizada em 2 de dezem-
bro em Brasília, contou com inte-
grantes da equipe econômica do 
governo federal. O ministro da Fa-
zenda, Joaquim Levy, e o secretário 
da RFB, Jorge Rachid, participaram 
do evento, assim como o ministro-
chefe da Controladoria Geral da 
União, Valdir Moysés Simão, auto-
ridades do Ministério da Fazenda 
(MF), da RFB, além de senadores e 
de deputados federais.

O ministro Joaquim Levy ressal-
tou que a ANFIP é a mais “longeva” 

Entidade de representação dos Au-
ditores Fiscais e elogiou a atitude 
da Associação de sempre defender 
o diálogo. “Eu queria parabenizar 
uma coisa que distingue muito 
essa Associação, que é uma pos-
tura transparente, ética e parceira, 
junto com a instituição que une 
nós todos, que é a Receita Federal.” 
Levy ainda reconheceu a essencia-
lidade da atuação do Auditor: “Esse 
papel no provimento das receitas 
para o serviço público, para fazer o 
país funcionar, não tem nada que 
substitua o papel das Auditoras e 

dos Auditores para permitir o país 
fazer todos os serviços.” O secretá-
rio Rachid também reforçou a im-
portância do trabalho do Auditor 
para o Brasil.

Já o ministro Valdir Simão co-
mentou o carinho que tem pela 
ANFIP. “Saudade! Todos sabem o 
quanto me é cara a nossa Associa-
ção, a nossa carreira, o quanto a 
gente trabalhou para que nós pu-
déssemos ter um país justo, solidá-
rio, que oferecesse oportunidade a 
todas as pessoas – e esse é o Bra-
sil que nós estamos construindo. 

Saibam que a ANFIP ainda vive no 
meu coração”, completou.

Em nome dos Conselhos da En-
tidade, o presidente Vilson Antonio 
Romero finalizou o evento reafir-
mando os temas defendidos pela 
Associação. “A ANFIP tem uma res-
ponsabilidade muito grande nos 
seus 65 anos e vai continuar levan-
tando muito forte a bandeira da 
valorização dos Auditores Fiscais, 
da paridade e da integralidade do 
subsídio e, acima de tudo, da jus-
tiça fiscal e social e da integridade 
da Seguridade Social.”

“Reconheço a necessidade de 
valorizar os Auditores Fiscais da 
Receita Federal do Brasil”, decla-
rou o ministro da Fazenda, Joa-
quim Levy, em encontro reserva-
do, antecipando sua participação 
na confraternização anual da 
ANFIP, ocorrida em 2 de dezem-
bro, em Brasília, do qual também 
participaram o ministro-chefe da 
Corregedoria Geral da União, Val-
dir Moysés Simão, o secretário da 
RFB, Jorge Rachid, os senadores 
Garibaldi Alves Filho (PMDB-RN) 
e Douglas Cintra (PTB-PE) e o 
presidente do Sindifisco Nacio-
nal, Cláudio Damasceno.

Na reunião, o presidente da 
Associação, Vilson Antonio Ro-
mero, destacou a necessidade 
de o governo retomar o diálogo 

com os Auditores e apresentar 
uma proposta de valorização 
que contribua para que a Receita 
Federal retorne à normalidade. 
“A gente gostaria de ter a certe-
za de que o diálogo franco será 
retomado e de que, num breve 

tempo, teremos uma negociação 
mais firme para conseguir tran-
quilizar nossos Auditores. A casa 
em polvorosa tumultua a vida 
associativa, sindical e a própria 
RFB”, alertou.

Sem dar detalhes, Levy co-

mentou a possibilidade de re-
conhecer de alguma forma o 
desempenho dos Auditores. A 
ANFIP tem enfatizado, porém, 
que qualquer negociação tem de 
levar em conta a paridade entre 
ativos e aposentados.

Também presente ao encon-
tro, o secretário Jorge Rachid 
reforçou a confiança que o mi-
nistro Levy deposita no órgão 
e classificou como enormes os 
desafios que a Receita Federal 
tem à frente.

Romero concluiu agradecen-
do a honra da presença das au-
toridades, mas renovando o pe-
dido de empenho na solução do 
impasse hoje existente no que 
diz respeito à pauta reivindicató-
ria dos Auditores.  

Romero para o ministro Levy: É preciso retomar o diálogo com os Auditores Fiscais

Além dos associados, ministros de Estado, senadores e deputados federais e outras autoridades compareceram à confraternização de fim de ano da ANFIP
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adI contra mudanças na Previdência
ANFIP vai ao STF contra reforma disfarçada

Seguridade Social

No Supremo, a Entidade pediu a suspensão imediata da Lei 13.135/15

Do
riv

an
 M

ar
in

ho
-S

CO
-S

TFAo mesmo tempo em que 
ampliou a participação em deba-
tes no Congresso Nacional (deta-
lhes na p. 5), a ANFIP reforçou o 
trabalho para dar andamento aos 
temas de interesse dos Auditores 
Fiscais que tramitam no Parla-
mento. Apesar da contaminação 
da agenda do Legislativo pelas 
crises econômica e política, a En-
tidade mantém o empenho em 
propostas como as que seguem:

- Pec 102/2015 (Câmara) 
Fixa em 90,25% do vencimento 
de ministro do Supremo Tribu-
nal Federal o subsídio dos Audi-
tores Fiscais da Receita Federal 
do Brasil e de outras carreiras. 
Aguarda votação na Comissão 
de Constituição, Justiça e de Ci-
dadania (CCJC);

- 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) 
Estabelece normas gerais so-
bre o processo administrativo 
fiscal no âmbito das adminis-
trações tributárias da União, 
dos estados, do Distrito Fede-
ral e dos municípios. Aprovada 
na CFT, agora aguarda votação 
na Comissão de Constituição e 
Justiça e de Cidadania (CCJC);

- 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 Físi-
ca incidente sobre os rendimen-
tos de aposentadoria e pensão, 
para os maiores de 66 (sessenta 
e seis) anos. O parecer pela inad-
missibilidade foi devolvido para 
revisão do relator na Comissão 
de Finanças 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) 
Trata da autonomia das adminis-
trações tributárias em níveis fede-
ral, estadual, distrital e municipal. 
Aguarda votação no Plenário;

 - Pec 555/2006 (Câmara) 
Acaba, de forma gradativa, 
com a contribuição previden-
ciária sobre proventos de apo-
sentados e de pensionistas do 
serviço público. Aguarda vota-
ção no Plenário;

- PL 330/2006 (Câmara) 
Concede aposentadoria es-
pecial ao servidor público por 
atividades de risco – emen-
da inclui os Auditores Fiscais 
da Receita Federal do Brasil. 
Aguarda votação na Comissão 
de Trabalho, de Administração 
e Serviço Público (Ctasp).

acompanhamento permanente
Estamos de Olho

A ANFIP protocolou, no dia 9 
de novembro, Ação Direta de In-
constitucionalidade (ADI 5411) 
no Supremo Tribunal Federal 
(STF) contra a Lei 13.135/15, 
que é fruto da Medida Provisó-
ria (MP) 664/14. A legislação fez 
mudanças na Previdência Social 
e instituiu novos critérios para a 
concessão de benefícios como 
auxílio-doença, aposentadoria 
por invalidez e pensão por mor-
te, com restrições prejudiciais a 
servidores públicos e trabalha-
dores da iniciativa privada. Na 
época da edição da MP, a ANFIP 
também criticou a iniciativa do 
governo.

Para a Entidade, a lei, na prá-
tica, ao alterar diversos disposi-
tivos sobre a Seguridade Social, 
fez uma verdadeira reforma da 
previdência por via imprópria. 
Ao contrário do que quer fazer 
crer a União, isolando intencio-
nalmente determinados tópicos 
e balanços financeiros, a Seguri-
dade é superavitária e deve ser 
analisada de forma integral.

Nos termos do artigo 194 da 
Constituição Federal, a Seguri-
dade Social “compreende um 
conjunto integrado de ações de 

iniciativa dos Poderes Públicos e 
da sociedade, destinado a asse-
gurar os direitos relativos à saú-
de, à previdência e à assistência 
social”. Estudos técnicos desen-
volvidos pela ANFIP, utilizando os 
próprios dados disponibilizados 
pela Administração Pública, de-
monstram cabalmente que a Se-
guridade registrou saldo positivo 
em 2014, quando teve superavit 
de R$ 53,9 bilhões.

“O governo erra gravemente 
ao fazer mudanças significati-
vas, que afetam milhões de pes-
soas, sem a devida discussão. A 
MP não é instrumento para isso. 
A Previdência Social é um patri-
mônio dos brasileiros e precisa 
ser respeitada como tal”, aler-
tou o presidente da ANFIP, Vil-
son Antonio Romero.

Na ADI, a Associação pede 
medida cautelar a fim de sus-
pender imediatamente os efeitos 
da lei e a tramitação processual 
abreviada, já que a demora para 
análise da matéria pode causar 
dano grave ou de difícil repara-
ção aos direitos constitucionais 
dos Auditores Fiscais da Receita 
Federal do Brasil, assim como dos 
demais servidores públicos.
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anFIP ocupa espaços de participação política
Aumenta a participação da Entidade em debates sobre temas que beneficiam o Auditor e a sociedade

Atuação constante

Um balanço geral do segundo 
semestre de 2015, o primeiro da 
atual gestão da ANFIP, já permite 
uma constatação: a Entidade efe-
tivamente ocupou os espaços de 
participação política. E a melhor 
constatação desse movimento é 
que a presença da Associação em 
audiências públicas, tanto na Câ-
mara dos Deputados quanto no 
Senado Federal, foi se consolidan-
do e aumentando ao longo dos 
meses, resultado de um trabalho 
persistente, coerente e de muita 
transparência.

De agosto a dezembro, a ANFIP 
se pronunciou em quase vinte au-
diências públicas no Legislativo, o 
que permitiu a abertura do diálogo 
social, a influência no processo po-
lítico e o estreitamento da relação 
Estado e sociedade, instrumento 
de legitimação e fortalecimento 
das instituições democráticas e de 
ampliação dos direitos da cidada-
nia. Prova disso foi a derrubada da 
emenda à Medida Provisória (MP) 
680/15 que fazia prevalecer sobre a 
Consolidação das Leis Trabalhistas 
(CLT) os acordos coletivos de traba-
lho, o chamado “negociado sobre 
o legislado”. A emenda foi retirada 
com a interlocução da ANFIP em 
audiência pública. 

resultado imediato
Outro exemplo de que a es-

fera pública de debate promove 
resultados efetivos foi a retirada 
do pedido de urgência do Projeto 
de Decreto Legislativo do Senado 
(PDS) 43/15, que pede a sustação 
da Norma Regulamentadora 12, 
do Ministério do Trabalho. Diver-
sas entidades, entre elas a ANFIP, 
criticaram a regra que, se aprova-
da, colocaria em risco a seguran-
ça de milhares de trabalhadores 
brasileiros, da indústria nacional 
e de toda sociedade. Como resul-
tado dos debates, o senador Cás-
sio Cunha Lima (PSDB-PB) retirou 
o pedido de urgência do texto, 
permitindo que ele voltasse para 
análise da Comissão de Constitui-
ção, Justiça e Cidadania.

Esses espaços políticos repre-
sentam uma das maneiras de 
exercer a soberania popular. E, aci-
ma de tudo, ao ocupá-los, a ANFIP 
defende os direitos e prerrogativas 
dos Auditores Fiscais da Receita 
Federal do Brasil, assim como tra-
balha pela manutenção ou altera-
ção das regras constitucionais de 
interesse da sociedade, especial-
mente as relacionadas aos direitos 
e garantias fundamentais. 

cargo valorizado 
Dentre as matérias relacionadas 

à valorização da carreira de Auditor 
Fiscal e ao fortalecimento da RFB, a 
ANFIP enfrenta todos os debates em 

defesa das Propostas de Emenda à 
Constituição (PECs) 102/15 (equi-
para o subsídio a 90,25% da remu-
neração de ministro do STF), 186/07 
(autonomia às administrações tribu-
tárias) e 555/06 (fim da contribuição 
previdenciária de aposentados e de 
pensionistas), assim como articula a 
imediata regulamentação da inde-
nização de fronteira. 

Em novembro, em debate no 
Senado sobre a atuação do Auditor 
Fiscal, o presidente Vilson Antonio 
Romero enfatizou o papel social dos 
ocupantes do cargo. Segundo ele, é 
preciso mudar a perspectiva da Re-
ceita Federal perante a sociedade, 
desvinculando a imagem do órgão 
da de um leão. É necessário, obser-
vou, mostrar que sem os Auditores 
Fiscais não haveria recursos para 
benefícios previdenciários e assis-
tenciais, nem recursos para o segu-
ro-desemprego e para as ações do 
Fundo de Amparo ao Trabalhador 
(FAT), assim como o Sistema Único 
de Saúde (SUS) e o programa Bolsa 
Família estariam comprometidos. 
“Essas políticas só podem ser desen-
volvidas por meio do orçamento da 
Seguridade Social, que representa 
60% de tudo que é arrecadado pelo 
órgão”, explicou.

Função social
No mesmo mês, na Câmara dos 

Deputados, o vice-presidente de 

Política de Classe, Floriano Martins 
de Sá Neto, reafirmou a relevância 
do trabalho da classe para as polí-
ticas sociais. “O Auditor Fiscal tem a 
função de cuidar do dinheiro que 
será usado para que as políticas pú-
blicas possam ser cumpridas. Cem 
por cento do orçamento da Segu-
ridade Social são fiscalizados pelo 
Auditor Fiscal. Graças a esse traba-
lho, 32,5 milhões de aposentados 
e de pensionistas estão recebendo 
seus benefícios.” Já o vice-presiden-
te de Política Salarial, Antônio Silva-
no Alencar de Almeida, cobrou, em 
outubro no Senado, a manutenção 
da paridade entre ativos e aposen-
tados em qualquer negociação 
salarial com o governo: “Não pode-
mos abrir mão, não podemos acei-
tar a quebra de direitos.”

Ampla atuação
A ANFIP também já debateu, 

entre outros temas: consolidação da 
reforma ministerial (MP 696/15), vín-
culo de servidor licenciado ao Plano 
de Seguridade Social do Servidor 
Público (MP 689/15), prevalência do 
negociado em acordo coletivo de 
trabalho sobre a CLT (MP 680/15), 
terceirização (PLC 30/15), Conselho 
Administrativo de Recursos Fiscais 
(CPI do Carf), porte de arma para 
o Auditor (MP 693/15) e a situação 
do desemprego e da aposentado-
ria no mundo do trabalho. 

Em audiências no Congresso Nacional, a ANFIP defendeu o Auditor Fiscal em temas como a indenização de fronteiras, a valorização do cargo e a arrecadação para projetos sociais
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Ana Pereira Leite foi eleita re-
presentante da ANFIP no Mato 
Grosso, em reunião realizada 
em 12 de novembro em Cuia-
bá. Os presentes também esco-
lheram Wilza do Carmo Soares 

como representante suplen-
te. O encontro contou com as 
presenças do presidente Vilson 
Antonio Romero e do coorde-
nador do Conselho de Repre-
sentantes, Ademar Borges.

Com a presença maciça 
de associados e familiares, a 
Asfipe realizou, em 3 de de-
zembro, a confraternização 
natalina. O evento foi marca-
do por um clima descontraído, 
com sorteio de cestas natalinas 

e brindes aos convidados. Na 
oportunidade, também foram 
comemorados os aniversários 
do trimestre, com homenagem 
especial ao associado Rigober-
to de Souza, que completou 93 
anos naquela data.

Dança e animação marcaram o 

jantar natalino da Acafip, em 3 de 

dezembro, em Florianópolis, em 

conjunto com a Unafisco. A banda 

New York emocionou a todos os 

presentes. O presidente Vilson Ro-

mero, os vice-presidentes Carlos 

Alberto de Souza (Planejamento 

e Controle Orçamentário) e Dulce 

Wilennbring (Serviços Assistenciais) 

e o presidente da Acafip, Floriano 

Martins, prestigiaram o evento. 

Mato Grosso: Representante

santa Catarina: Evento conjunto

Pernambuco: Comemorações

No seu Estado
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O clima de descontração e 

alegria marcou a confraterniza-

ção de fim de ano da ANFIP-MG, 

realizada em 27 de novembro 

em Juiz de Fora, que contou 

com a participação de associa-

dos e familiares. O presidente 

da ANFIP, Vilson Antonio Ro-

mero, esteve presente, assim 

como o vice-presidente Décio 

Bruno Lopes (Assuntos da Se-

guridade Social).

Minas Gerais: Fim de ano
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Mais de 230 pessoas parti-
ciparam da comemoração de 
fim de ano da Agafisp, realizada 
em 27 de novembro em Porto 
Alegre. O encontro teve como 
tema “Viva Las Vegas”. Também 
estiveram presentes os vice

-presidentes da ANFIP Carlos Al-
berto de Souza (Planejamento e 
Controle Orçamentário), Dulce 
Wilennbring de Lima (Serviços 
Assistenciais) e Leila Souza de 
Barros Signorelli de Andrade 
(Comunicação Social).

Rio Grande do sul: Confraternização
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A Afiperj promoveu pales-
tra do educador físico Antonio 
Caputo, na tarde de 10 de no-
vembro. Ele expôs à plateia con-
ceitos modernos de qualidade 
de vida, que incluem bem-estar 

físico e mental. Segundo o pro-
fessor, é preciso manter o cor-
po saudável, sem preocupação 
com padrões estéticos ou de 
desempenho, já que cada indi-
víduo é único. 

Rio de Janeiro: Palestra
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Grupos de estudos defendem atividades dos auditores Fiscais

evento na capital do Ceará discute fortalecimento do cargo

ANFIP apresenta sugestões para o Regimento Interno da RFB e para a CPI do Carf, do Senado Federal

ANFIP também enfatiza importância do trabalho das Estaduais no convencimento dos parlamentares

Atribuições do cargo

X Encontro do Nordeste

Preocupada em defender os 
interesses dos associados e as 
questões relacionadas ao for-
talecimento da Receita Federal 
do Brasil, a ANFIP criou Grupos 
de Estudos (GE) para discutir as 
atribuições do cargo de Auditor 
Fiscal. O primeiro deles elaborou 
propostas para alterar o Regi-
mento Interno (RI) da RFB.

Após consulta aos associados 
por meio do site, a Entidade pre-
parou um caderno com sugestões 
para modificação do documento, 
que foi entregue à Receita Federal 
em 4 de novembro. A iniciativa de-
corre da Portaria RFB nº 1.339, de 
23/09/2015, que instituiu o Grupo 
de Estudos Temáticos (GET) para 
analisar e propor aperfeiçoamen-
tos no RI da RFB.

O coordenador do GE, o vi-
ce-presidente Miguel Arcanjo 
Simas Nôvo (Assuntos Fiscais), 
diz que a maioria das sugestões 
dos associados foi em relação às 
atribuições dos dirigentes do ór-
gão. “Tem outras questões, mas a 
maioria veio nesse sentido, para 
que a RFB reconheça que as atri-
buições dos Auditores são priva-
tivas e não podem ser divididas 
com os dirigentes.” Ele explica 
que há um conflito entre as atri-
buições dos Auditores que não 
são dirigentes com os que são. “O 
RI transfere parte das atribuições 
dos Auditores Fiscais para os di-
rigentes. Isso é ilegal, inconstitu-
cional”, observa.

A qualquer momento deve sair 
o resultado do estudo realizado 

pelo GET, já que o prazo para apre-
sentação do estudo expirou no fim 
de novembro. As sugestões de alte-
ração do RI, tanto da ANFIP quanto 
do Grupo de Estudos, precisam ser 
acatadas pela Receita Federal para 
constar no documento. Sendo 
aceitas as propostas, a depender da 
quantidade de alterações, a Receita 
pode editar um novo RI ou alterar o 
regimento atual.

carf
Outro Grupo de Estudos da 

ANFIP elaborou propostas de 
aprimoramento da legislação so-
bre o funcionamento do Conse-
lho Administrativo de Recursos 
Fiscais, para colaborar com os tra-
balhos da Comissão Parlamentar 
de Inquérito (CPI) do Carf, insta-

lada no Senado Federal. 
Os associados também puderam 

participar do processo enviando su-
gestões de projetos de lei, decretos 
regulamentadores e propostas de 
emenda à Constituição, entre ou-
tras. As propostas foram compiladas 
em um documento com a intenção 
de defender as atribuições dos Au-
ditores Fiscais e evitar qualquer risco 
às atribuições do cargo.

O trabalho da ANFIP, que re-
cebeu o título “Estudo sobre o 
Processo Fiscal Administrativo 
Federal”, foi entregue à relatora 
da CPI, senadora Vanessa Graz-
ziotin (PCdoB-AM). A Comissão 
Parlamentar de Inquérito con-
cluiu seus trabalhos em 3 de 
dezembro, com a aprovação 
do relatório.

O fortalecimento e a valoriza-
ção do cargo e assuntos técnicos 
relacionados às atividades espe-
cíficas do Auditor Fiscal foram os 
temas que marcaram o X Encon-
tro do Nordeste dos Auditores 
Fiscais da RFB, que ocorreu em 20 
de novembro em Fortaleza (CE). 
O encontro, uma iniciativa das Es-
taduais da ANFIP na Região Nor-
deste com apoio da Associação 
Nacional, recebeu Auditores de 
todo o Brasil.

O presidente da ANFIP, Vilson 
Antonio Romero, integrantes dos 
Conselhos Executivo, Fiscal e de 
Representantes, participaram do 
evento, além dos dirigentes das 
Estaduais da região e da Funda-
ção ANFIP. Pelo CR, esteve pre-
sente o coordenador da Mesa, 
Ademar Borges. Já o CF foi repre-
sentado por Marcia Irene Cancio 
de Mello Werneck. A Fundação 
ANFIP esteve presente com o 
diretor de Cursos e Publicações, 
José Roberto Pimentel Teixeira. 

Os deputados federais pelo Ce-
ará Raimundo Gomes de Matos 
(PSDB) e Chico Lopes (PCdoB) 
também marcaram presença.

No painel ANFIP e Regionais, 
Vilson Romero relatou as ativida-
des que a Associação Nacional 
tem desenvolvido na gestão, de-
talhando o trabalho parlamentar, 
a campanha salarial e a atuação 
pela melhoria do serviço assis-
tencial. O presidente ressaltou a 
importância da ação das Estadu-
ais. “O trabalho conjunto é um di-
ferencial na busca de resultados 
e o trabalho das Regionais é es-
sencial, principalmente junto aos 
parlamentares, já que é nas cha-
madas bases que eles estão mais 
sensíveis aos pleitos de quem os 
procura, porque são todos possí-
veis eleitores”. 

Os vice-presidentes Antô-
nio Silvano Alencar de Almeida 
(Política Salarial), Creusa Dantas 
Gama (Cultura Profissional e Re-
lações Interassociativas), Dulce 

Wilennbring de Lima (Serviços 
Assistenciais), João Laércio Ga-
gliardi Fernandes (Assuntos Par-
lamentares), Manoel Eliseu de 
Almeida (Estudos e Assuntos Tri-
butários), João Alves Moreira (Fi-
nanças) e Paulo Correia de Melo 
(Tecnologia da Informação), 
também participaram do Encon-
tro, que debateu ainda questões 
funcionais, plano de saúde, Jus-
prev e qualidade de vida.

A programação de palestras 
contou com nomes como o da fi-

lósofa Viviane Mosé. Além dela, os 
Auditores Fiscais Marcus Antônio 
Araripe e Sérgio Carvalho Filho 
Positiva falaram sobre temas pro-
fissionais e motivacionais.

O primeiro Encontro do Nor-
deste foi realizado em 1997, em 
Maceió (AL). As demais edições 
ocorreram, respectivamente, nos 
estados de Sergipe, Bahia, Ceará, 
Rio Grande do Norte, Maranhão, 
Piauí, Paraíba e Pernambuco. A 
11ª edição do encontro será rea-
lizada em Natal (RN).

Durante o Encontro, ANFIP prestou contas das atividades em defesa dos associados
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Florianópolis, a capital de 
Santa Catarina, é um dos des-
tinos mais belos do Brasil. A 
cidade é composta pela ilha 
principal, chamada de Santa 
Catarina, a parte continental 
e algumas ilhotas circundan-
tes. É conhecida por ter uma 
elevada qualidade de vida. 
Há atrações para todas as 
épocas do ano.

A capital catarinense exibe 
fortes traços da cultura açoria-
na, observados na arquitetura, 
no artesanato, no folclore, na 
culinária e nas tradições religio-
sas. Herança cultural, por exem-
plo, são os bairros de Santo An-
tônio de Lisboa e de Ribeirão 
da Ilha. Em Santo Antônio os 
destaques ficam por conta do 
casario, da igreja barroca de 
Nossa Senhora das Necessida-
des, do artesanato da Casa Aço-
riana e da paisagem formada 
por barquinhos de pescadores. 
Já no Ribeirão da Ilha as casas 
são ainda mais preservadas.

 As quase 100 praias cata-
logadas são um dos grandes 
atrativos da região. Ao Leste, 
o ponto é dos surfistas, nas 
praias Mole e da Joaquina. 
No Norte estão as concorridas 
praias Brava, também reduto 
do surf, e Jurerê Internacional, 
com barracas de praia, bares 
e boates. Já ao Sul, as rústicas 
vilas de pescadores atraem 
quem busca paz, sossego e 
bons restaurantes, como os 
das praias de Pântano do Sul 
e Ribeirão da Ilha.

O Centro Histórico é parada 
obrigatória. O passeio pelos 
arredores da Praça XV de No-
vembro garante boas compras 
de artesanato em cerâmica, 
encontrado na Casa da Alfân-
dega, e mesa farta. O Mercado 
Público Municipal é repleto 
de bares que servem petiscos 
típicos, baseados em peixes e 
frutos do mar.

 É possível fazer passeios 
a bordo de escunas. O rotei-
ro partindo da Ponte Hercílio 
Luz (a ponte suspensa com 
820 metros também é uma 
atração, ligando a ilha ao con-
tinente) é o mais completo 
– tem seis horas de duração 
e paradas no Forte de Santa 
Cruz de Anhatomirim e na 
Fortaleza de Santo Antônio 
de Ratones, passando ainda 
pela baía dos Golfinhos. Cam-
peche também vale a visita. 
Única ilha do país tombada 
como Patrimônio Arqueoló-
gico e Paisagístico Nacional, 
abriga praias de águas trans-
parentes. Além disso, há de-
zenas de sítios arqueológicos.

 Florianópolis é a maior 
produtora de ostras do país e 
os restaurantes capricham na 
hora de servir o molusco, que 
chega à mesa em diversas re-
ceitas. Frutos do mar comple-
tam a culinária básica local, 
garantindo bons momentos 
à mesa. Entre os peixes, a 
tainha é o destaque entre os 
meses de maio e junho, perí-
odo da pesca.

Florianópolis e suas influências
TURISMO & GASTRONOMIA

Guloseimas deliciosas

Vinho, a bebida certa

Estadia em alto estilo

Câmbio com vantagem

Saiba como usar

Seus Benefícios

Imagine degustar deliciosos 
alfajores, doces de leite, bombons 
e diversos outros produtos de 
uma das marcas mais conceitua-

das do mercado? A famosa doce-
ria argentina Havanna oferece aos 
associados 15% de desconto em 
toda a loja online. Aproveite!

Para toda ocasião, um bom 
vinho. A parceria com a Vino 
e Mare Empório Gourmet 
oferece 10% de desconto em 

todos os produtos da loja, 
para que o associado possa 
degustar a bebida certa para 
cada celebração. 

Entre as redes de hoteis mais 
conceituadas do mundo, a Bour-
bon Hoteis & Resorts oferece 10% 
de desconto sobre as tarifas em 
qualquer uma das 14 unidades da 

rede. Além disso, os resorts Bour-
bon Atibaia e Cataratas também 
apresentam descontos adicionais. 
O associado da ANFIP irá usufruir da 
melhor qualidade em sua estadia.

A Treviso Corretora de Câmbio 
oferece descontos de 1% sobre a 
taxa de venda praticada no mer-
cado, sendo válido para o dia, na 
prestação de serviço de compra 

e venda de moeda estrangeira 
em espécie, transferências uni-
laterais ativas e passivas, cartões 
pré-pagos e recarregáveis em 
moeda estrangeira.

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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“Na minha essência sou an-
fipiana e esta é a minha vida.”

Com esta frase curta e di-
reta, a mineira Cecília Buzzelli 
dos Santos define sua relação 
com a ANFIP e com os cole-
gas Auditores Fiscais. Natural 
de Juiz de Fora, onde vive até 
hoje, em 1958 tomou a deci-
são de buscar uma vida me-
lhor e participou de uma sé-
rie de concursos. Em 1966 foi 
nomeada para o extinto IAPB 
– Instituto de Aposentadoria e 
Pensões dos Bancários.

“Com a unificação dos ins-
titutos, em 1967, passei a per-
tencer ao quadro do INPS e, 
em 77, quando houve nova 
reestruturação, ingressei no 
ex-Iapas. Fui lotada na Seção 
de Orçamento e Planejamento 
e tive contato com os Fiscais 
de Previdência Social, sendo 
um relacionamento funcional 
muito amistoso. Nessa época 
nasceu em mim o sonho de ser 
Fiscal”, recorda.

Formada em Direito pela 
Universidade Federal de Juiz 
de Fora em 1978, Cecília pas-
sou a se preparar para a sele-
ção de Fiscal de Contribuições 
Previdenciárias, empolgada 
com a importância do trabalho 
social da classe. “Meu sonho foi 
realizado quando tive êxito no 
concurso de 1980 e fui nomea-
da em outubro de 1981.”

A partir daí, passou a se 
dedicar com profundo afinco 
à causa previdenciária e às As-
sociações de classe, a ANFIP e 

a ANFIP-MG. Agora, já são mais 
de 34 anos de vida associativa.

Ela começou como repre-
sentante da ANFIP-MG em Juiz 
de Fora e suplente do Conse-
lho Executivo durante alguns 
anos. Em 2002, assumiu a 
condição de titular no Conse-
lho Executivo da ANFIP-MG 
e permaneceu por diversos 
mandatos, atuando como vi-
ce-presidente de Aposentados 
e Pensionistas e Serviços Assis-
tenciais.

“Durante meu mandato, 
criei o Encontro de Aposenta-
dos e Pensionistas de Minas 
Gerais, sendo o primeiro em 
2004, num almoço realizado 
em Belo Horizonte”, completa. 
Cecília Buzelli também idea-
lizou a criação do fundo para 
custear os futuros encontros 
de aposentados, à época, co-
ordenados por sua vice-presi-
dência.

Ela fala com orgulho da 
participação nos eventos pro-
movidos pela ANFIP. “Minha 
vida tem sido de dedicação e 
colaboração aos colegas para 
resolver alguns problemas liga-
dos aos nossos interesses cor-
porativos. Minha atuação nos 
assuntos associativos é muito 
ativa em todo o Brasil, especial-
mente em Minas Gerais. Tenho 
participado de todos os even-
tos da ANFIP ao longo de 34 
anos e nesses momentos posso 
reencontrar os colegas de todo 
o Brasil. Isto me fortalece e faz 
feliz”, conclui.

cecília Buzzelli dos Santos  
reside em Juiz de Fora (MG).

Cecília Buzzelli dos Santos

Perfil da Associada
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o desafio de fiscalizar a arte

A palavra é sua

Elisabeth Sekulic reside em 
Curitiba (PR).  
elisabeth.sekulic@gmail.com

O mercado de arte está em 
franca ascensão no Brasil. Artis-
tas como Adriana Varejão, Bea-
triz Milhazes, Sérgio Camargo 
e Vick Muniz são conhecidos 
mundialmente e costumam ter 
obras vendidas por centenas 
de milhares de dólares. Parte 
deste sucesso deve-se ao Pro-
jeto de Internacionalização da 
Arte Contemporânea Brasilei-
ra, criado em 2007 em parceria 
pela Apex e Fundação Bienal de 
São Paulo. Em 2011, a iniciativa 
passou a ser administrada pela 
Associação Brasileira de Arte 
Contemporânea, recebendo o 
nome de Latitude-Platform for 
Brazilian Art Galleries Abroad.

A recente apreensão de uma 
série de obras de arte na Ope-
ração Lava Jato trouxe à tona a 
discussão a respeito da dificul-
dade de fiscalizar esse merca-
do. Os maiores empecilhos são 
reconhecer, identificar a origem 
e precificar uma peça artística. 
Sabe-se que o segmento é bas-
tante complexo, pouco regula-
mentado e repleto de subjeti-
vidades. Assim, a arte pode ser 
vista tanto como estratégia de 
diversificação de ativos, quanto 
como um atrativo para aqueles 
que buscam transferir vultosas 
somas de capital sem chamar a 
atenção de autoridades.

A validação e a valoração do 
que pode ser considerado arte 
são feitas por especialistas, mas 

variam muito. Com o passar 
do tempo, obras meramente 
decorativas de artistas desco-
nhecidos podem vir a ser con-
sagradas como arte, elevando 
fortemente os preços.

A documentação que com-
prova a autenticidade e a ori-
gem nem sempre acompanha 
as obras e, quando presente, 
pode não ser fidedigna. Entre-
tanto, via de regra, não é neces-
sária a apresentação de certifi-
cação para a comercialização, 
sendo o vendedor responsável 
civil e criminal pela procedência.

Mesmo quando não se espe-
ra uma valorização significativa 
da arte adquirida, é importante 
declarar a aquisição à RFB para 
resguardar direitos futuros dos 
adquirentes, como venda ou 
herança. Outra vantagem é que 
a declaração pode servir como 
prova de procedência, uma vez 
que nela deve ser informado o 
nome do vendedor.

Considerando as dificul-
dades apresentadas e levan-
do-se em consideração que o 
mercado de arte está em alta 
no Brasil, seria interessante 
criar um grupo de trabalho 
no âmbito da Receita Federal 
para desenvolver mecanismos 
mais eficazes de fiscalização e 
controle do setor. O resultado 
seria maior transparência, cre-
dibilidade e segurança no seg-
mento da arte.

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) Folha do coqueiro à esquerda; (2) Folha do coqueiro à direita; (3) Cocos no coqueiro; 
(4) Areia perto da cadeira do turista; (5) Pássaro; (6) Mão do turista; (7) Pé do turista.
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