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Campanha Reforma Tributária Solidária
já está no ar

“Menos Desigualdade, Mais Brasil”. 
É com essa motivação que a ANFIP e a 
Fenafisco se uniram em prol de um país mais 
justo tributariamente, com mais emprego e 
desenvolvimento, com mais futuro. Esta é 
a campanha Reforma Tributária Solidária, 
que já está no ar. A primeira ação ocorreu 
em Salvador, no dia 15 de março, em meio 
ao Fórum Social Mundial, com gente de 
todas as partes do mundo, oportunidade 
em que foram distribuídas fitinhas com os 
dizeres sobre o projeto, sinalizando que a 
proposta é a cara dos brasileiros.

Cada um de nós faz parte da construção 
de um sistema tributário simplificado, 
que seja capaz de arrecadar e também de 
cumprir os objetivos sociais previstos na 
Constituição. É com a arrecadação direta 
e indireta de tributos, de todas as pessoas, 
que o Estado é capaz de promover as 
políticas públicas tão fundamentais para o 
desenvolvimento nacional.

Visando oferecer à sociedade uma 
alternativa ao atual modelo tributário, 
que penaliza as pessoas de baixa renda 
em detrimento dos de alta renda, ANFIP 

e Fenafisco reúnem desde o ano passado 
um grupo de especialistas, acadêmicos e 
profissionais da área para estruturar uma 
proposta de reforma que tenha o cidadão 
como o centro dessa estrutura. As campanhas 
sociais são apenas uma parte deste trabalho, 
que ainda prevê a publicação de livros e a 
realização de um seminário internacional.

Siga a página da Reforma Tributária 
Solidária nas redes sociais (Facebook, 
Twitter e Instagram) e seja voz ativa nas 
mudanças que o Brasil precisa. Curta, 
comente e compartilhe boas ideias!
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Auditor Fiscal, garanta a paridade nos seus vencimentos!

Associado pode consultar precatório/RPV da GDAT 2018

Novo golpe: Precatório devolvido não necessita de novo advogado
A ANFIP alerta, em especial aos 

herdeiros de associados, que escritórios 
de advocacia mal intencionados, tentando 
enganar os interessados, oferecem seus 
serviços encaminhando procurações 
aos herdeiros e cobrando honorários 
abusivos que chegam a equivaler a 25% 
do valor a ser pago pelos precatórios 
devolvidos ao Tesouro.

A Associação reitera que todos os 
precatórios devolvidos ao Tesouro, na 
forma da Lei 13.463/2017, serão objetos 
de nova expedição de requisição pelo 
advogado da ação, cujo nome consta 
informado no próprio precatório.

Portanto, não será necessário 
contratar novo advogado para atuar 
nesse processo.

É necessário, apenas, que os 
interessados certifiquem junto à instituição 
financeira se o valor foi realmente devolvido 
para que o advogado da ação possa requerer 
ao Juiz o pagamento dos valores devidos na 
Requisição de Pagamento.

Em caso de dúvidas, entre em contato 
com o Setor Jurídico da ANFIP pelo email 
juridico@anfip.org.br.

A ANFIP ingressará com nova 
ação na Justiça a fim de garantir aos 
Auditores Fiscais da Receita Federal do 
Brasil ativos em início de carreira e aos 
aposentados e pensionistas, associados 
à Entidade, o direito ao recebimento 
integral do Bônus de Eficiência enquanto 

não houver sua regulamentação.
O Auditor Fiscal que quiser 

ingressar na Justiça pleiteando a 
incorporação integral do bônus aos 
vencimentos pode associar-se e garantir 
lugar na ação a ser impetrada.

Toda a atuação da Entidade ao longo 

da campanha salarial foi pautada pelos 
interesses de seus associados. Até a 
publicação da Lei 13.464/17, resultado 
da conversão da MP 765/16, a Entidade 
enfrentou diversas críticas, mas optou 
por lutar com firmeza contra a perda de 
direitos que se anunciava.

Para os associados que possuem 
Requisições de Pagamento da GDAT 
2018, a ANFIP divulga na página 
restrita o link para consulta direta à 
aba "Movimentação" do processo, no 
Tribunal Regional Federal 1ª Região 
(TRF1).

Para consultar, acesse a página 
restrita e clique no campo indicado em 
“consulte o seu precatório/RPV”.

A partir do momento em que forem 
liberados para pagamento, aparecerá 
na aba "Movimentação" a informação 
do nome da instituição bancária onde o 
mesmo será pago aos beneficiários. 

Ressalte-se que se trata de uma previsão 
e que os dias e os valores específicos para 
liberação dos pagamentos ainda não foram 
definidos pelo Poder Judiciário e serão 
mostrados na movimentação do processo 
em tempo real, isto é, quando o respectivo 
Tribunal inserir essa informação na 
movimentação do processo.

A ANFIP ressalta que, nos 
casos em que o associado tenha 
falecido, os valores não serão 
pagos imediatamente, devendo, 
primeiramente, ocorrer a habilitação 
dos herdeiros e das pensionistas (não 
titulares), na forma da lei.

A expectativa é de que os precatórios/

RPV sejam liberados entre os dias 
10 de abril e 15 de maio, todavia, os 
pagamentos dependem da liberação do 
Poder Judiciário, o que poderá ocorrer, 
inclusive, antes desta data. 

A ANFIP salienta que está envidando 
todos os esforços para que isso se 
concretize o mais rápido possível.

Jurídico
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Governo recua na alteração do regime de plantão nas aduanas
Diante da repercussão 

negativa da mudança do regime de 
plantão aduaneiro nas alfândegas 
aeroportuárias de 24 horas de trabalho 
com 72 horas de descanso para 12 
horas trabalhadas por 36 horas de 
descanso, a partir de abril, a Receita 
Federal voltou atrás e publicou no 
fim de março várias portarias que 
autorizam a manutenção do plantão 
em 24hx72h, em caráter precário, em 
várias unidades aduaneiras do país, até 
que haja manifestação do Ministério do 
Planejamentoem relação aos aspectos 

de segurança, saúde e qualidade de 
vida do servidor.

Ao mesmo tempo em que os 
servidores programavam ato público 
contra a medida, a ANFIP, aliada às 
necessidades dos seus associados, 
impetrou em 27/3 Mandado de 
Segurança em face do ato normativo que 
alterou o regime de plantão (Portaria 
nº 6451/2017). Tal medida reforça 
a necessidade de revogação ou de 
alteração da Portaria 6.451/2017, bem 
como demonstra a retidão da ANFIP 
na defesa dos direitos dos Auditores 

Fiscais da Receita Federal do Brasil.
A alteração na escala de plantão 

dos servidores pode trazer um impacto 
muito negativo para a fiscalização 
aduaneira em portos, fronteiras e 
aeroportos brasileiros e afetar a vida 
pessoal, a saúde e a qualidade de vida 
dos Auditores Fiscais.

A ANFIP ressalta a importância 
da continuidade da mobilização dos 
Auditores Fiscais nas suas unidades 
aduaneiras para que haja uma decisão 
definitiva pela manutenção do regime 
de plantão 24hx72h.

Reunião no Ministério da Fazenda trata de Regimes Próprios

No Senado, ANFIP defende reformulação tributária

O presidente da ANFIP, Floriano 
Martins de Sá Neto, reuniu-se com o 
secretário de Previdência do Ministério 
da Fazenda, Marcelo Caetano, em 19/3, 
em Brasília (DF). Durante o encontro, foi 
compartilhada a preocupação em relação 
ao Regime Próprio de Previdência e a 
sua estruturação, bem como questões 
referentes à reforma da Previdência.

“Viemos reforçar a necessidade 
da estruturação do Regime Próprio 
de Previdência Social e buscar uma 
parceria com o Ministério, do ponto de 
vista de encaminhamentos e discussões”, 
destacou Floriano. 

Segundo o secretário Marcelo 
Caetano, esta também é uma preocupação 
do governo e explicou que existe um deficit 
considerável no quadro de Auditores 
Fiscais que acompanham os regimes 

próprios. “Atualmente temos 50 auditores 
que acompanham mais de 2,1 mil regimes 
próprios do país. De acordo com estudos 
que fizemos, o ideal seria contarmos com 
130 profissionais”, detalhou.  

Participaram também da reunião, 
o presidente da Delegacia Sindical 

de Brasília do Sindifisco, Waltoedson 
Dourado de Arruda, o subsecretário 
dos Regimes Próprios de Previdência 
Social, Narlon Gutierre Nogueira, 
e o coordenador-geral de Atuária, 
Contabilidade e Investimentos, Allex 
Albert Rodrigues.

O presidente da ANFIP, Floriano 
Martins de Sá Neto, em audiência pública 
na Comissão de Direitos Humanos do 
Senado Federal, que debateu, em 9/3, “A 
carga tributária” com foco no Imposto 
de Renda Pessoa Física (IRPF), falou do 
importante momento de se colocar “ordem 
no sistema”. “O Brasil é um paraíso 
fiscal. É aqui onde as empresas estão 
mais à vontade e menos pagam impostos. 
É chegada a hora de o empresariado, 
verdadeiramente, contribuir para o 
desenvolvimento do país”, declarou.

Para Floriano Sá Neto, o Brasil está na 
“contramão de qualquer sistema tributário 
moderno”. Para contribuir efetivamente com 
a evolução do sistema tributário, a ANFIP e 
a Fenafisco se uniram no desenvolvimento 

de um programa completo para o setor. 
“Queremos dar para a sociedade essa 
contribuição”, adiantou sobre o lançamento 
de um livro, resultado do grupo de estudo 
que as entidades instituíram para estudar a 
reforma tributária.  

Ao final, Floriano Sá Neto reafirmou 
o compromisso da carreira em debater 
uma reforma que traga elementos da 
justiça fiscal e social, mas que, acima 
de tudo, seja um elemento indutor do 
desenvolvimento econômico.
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Curtas

*Informações completas no menu 
Notícias, editoria Benefícios e 

Convênios, em www.anfip.org.br.

63º Encontro de Coordenadores e 
Administradores Tributários

Aperfeiçoar as normas e práticas 
fiscais. Esse foi o tema central do 63° 
Encontro Nacional de Coordenadores e 
Administradores Tributários (ENCAT), 
realizado de 5 a 7/3, em Brasília (DF). 
Fizeram parte da reunião representantes 
das Secretarias de Fazenda, Finanças, 
Receitas ou Tributação dos Estados e 
do Distrito Federal.

O vice-presidente de Estudos 
e Assuntos Tributários da ANFIP, 
Cesar Roxo Machado, esteve presente 
no evento. Para Cesar Roxo, o 
encontro é de suma importância para 
o aperfeiçoamento das normas e das 
práticas tributárias: “visto que neles 
são compartilhadas experiências, 
problemas e suas soluções, se 
houver. E todas essas discussões 
acabam contribuindo para uma maior 

harmonização das práticas tributárias 
dos diversos estados da Federação”.

Durante a abertura, o coordenador 
geral do ENCAT, Eudaldo Almeida de 
Jesus, ressaltou a importância de uma 
reforma tributária e afirmou que não 
é necessário pensar na complexidade 
dela e sim na operabilidade. Já o 
secretário de Fazenda do DF, Wilson 
de Paula, reafirmou o trabalho de 
aprimoramento nos dispositivos de 
cobrança realizado pelo Governo do 
Distrito Federal.

Participaram ainda do evento, 
o presidente da Febrafite Roberto 
Kupski, o presidente-executivo 
do   Instituto Brasileiro de Ética 
Concorrencial (ETCO), Edson 
Vismona e o ex-secretário da Receita 
Federal, Everardo Maciel.

ANFIP assina convênio 
de cooperação com MCCE

O presidente da ANFIP, Floriano 
Martins de Sá Neto, juntamente com 
os vice-presidentes Dejanira Freitas 
Braga (Cultura Profissional), José 
Avelino da Silva Neto (Aposentadorias 
e Pensões) e Maria Aparecida 
Fernandes Paes Leme (Relações 
Públicas), recebeu em 27/3, na sede 
da Associação, em Brasília (DF), os 
diretores da Secretaria Executiva 
do Comitê Nacional do Movimento 
de Combate à Corrupção Eleitoral 
(MCCE), Carlos Alves Moura e 
Miguel Ângelo Lara.

Na oportunidade, foi formalizado 
o Termo de Convênio entre as 
instituições para a realização de 

trabalhos conjuntos a fim de promover 
campanhas e atividades voltadas à 
fiscalização popular das eleições e à 
educação para o exercício ético do 
voto em todo o país.

Atualmente, o MCCE congrega 
mais de 60 entidades de classe e 
organizações da sociedade civil. 
O movimento foi protagonista de 
importantes mudanças na legislação 
eleitoral brasileira, como a Lei da 
Ficha Limpa (LC 135/10), que impede 
a candidatura de quem tenha sofrido 
condenações criminais em segunda 
instância, e a Lei 9840/99, que 
criminalizou a prática de compra e 
venda de votos.

Reunião no Carf
O presidente da ANFIP, Floriano 

Martins de Sá Neto, e a vice-
presidente de Relações Públicas, 
Maria Aparecida Fernandes Paes 
Leme, foram recebidos, em 26/3, 
pela presidente do Conselho 
Administrativo de Recursos 
Fiscais (Carf), Adriana Rêgo, para 
tratar de assuntos de interesse das 
instituições e convidá-la para o 
Fórum Internacional Tributário 
(FIT), que acontecerá em São Paulo, 
de 4 a 6 de junho.

Visita à Aduana 
no aeroporto 

de Brasília
Também em 26/3, o presidente 

Floriano Sá Neto e a vice-
presidente de Relações Públicas, 
Maria Aparecida Paes Leme, 
visitaram o inspetor-chefe da 
Aduana do Aeroporto Internacional 
de Brasília, Alexandre Martins 
Angoti. O titular da Região foi 
convidado para participar do Fórum 
Internacional Tributário (FIT). Ele 
ressaltou que a Associação está à 
disposição para futuras parcerias.

Encontro com 
dirigentes da 

Conamp
Já em 27/3, o presidente 

Floriano Martins de Sá Neto e as 
vice-presidentes Sandra Tereza 
Paiva Miranda (Executiva) e Maria 
Aparecida Paes Leme (Relações 
Públicas) estiveram com o 
presidente da Associação Nacional 
dos Membros do Ministério Público 
(Conamp), Victor Hugo Palmeiro, e 
o secretário-geral, Elísio Teixeira.

Dentre os temas tratados, 
abordaram os impactos que 
a reforma da Previdência, 
discutiram futuras parcerias e 
abordaram o Fórum Internacional 
Tributário (FIT).



Linha Direta Página 5

INOVAÇÃO E LUTA!

ANFIP detalha Seguridade Social em palestra na FGV
O presidente da ANIFP, Floriano 

Martins de Sá Neto, participou em 
12/3 do seminário “A Reforma da 
Previdência: Uma Reflexão Necessária”, 
realizado na Fundação Getúlio Vargas 
(FGV), no Rio de Janeiro. O evento teve 
a coordenação científico-acadêmica do 
ministro do Tribunal de Contas da União 
(TCU), Benjamin Zymler.

Floriano Sá Neto compôs o painel 
Regime Geral de Previdência Social: 
Fatores que afetam seu resultado. “Temos 
que discutir a reforma, mas não com 

a pressão de aprovar ou não um texto. 
Vamos trabalhar para esclarecer cada 
vez mais a sociedade sobre as verdades 
em relação ao sistema previdenciário 
brasileiro”, destacou.

O presidente também detalhou 
o orçamento da Seguridade Social e 
abordou a metodologia da ANFIP ao 
interpretar a Carta Maior quando o 
assunto é receita e despesa. A Associação 
publica todos os anos a análise da 
Seguridade Social mostrando a realidade 
previdenciária, tendo como parâmetro 

fundamental a Constituição Federal.
O painel também foi composto pela 

procuradora da República e professora 
na Faculdade de Direito da Universidade 
Presbiteriana Mackenzie, Zélia Luiza 
Pierdoná; o secretário de Macroavaliação 
Governamental do Tribunal de Contas 
da União, Leonardo Albernaz; o chefe 
do Centro de Estudos Tributários e 
Aduaneiros da Secretaria da Receita 
Federal do Brasil, Claudemir Rodrigues 
Malaquias; e a moderação do ministro-
substituto do TCU, Weder de Oliveira

Cogep/MF retoma pagamento do Bônus após decisão do STF
Após firme posicionamento da 

ANFIP para restabelecer o Bônus de 
Eficiência e Produtividade a associados 
aposentados e pensionistas, a Secretaria 
de Fiscalização de Pessoal (Sefip) do 
Tribunal de Contas da União (TCU) 
comunicou à Coordenação Geral de 
Gestão de Pessoas (Cogep) do Ministério 
da Fazenda o efeito suspensivo de 
sua decisão, determinado por liminar 
do Supremo Tribunal Federal (STF), 
que reinclui o Bônus no contracheque 
de diversos associados aposentados 

prejudicados em acórdãos singulares. O 
trabalho da Entidade continua até que 
todos os processos sejam reexaminados 
e o pagamento restabelecido. 

A medida é resultado de recente 
reunião ocorrida no gabinete 
do presidente do TCU, ministro 
Raimundo Carreiro, quando a ANFIP 
entregou a decisão do STF e cobrou o 
cumprimento da liminar. O ministro, 
na ocasião, adiantou aos dirigentes que 
o assunto havia sido discutido e que 
seria cumprido.

Como amplamente noticiado, o TCU 
passou a publicar acórdãos suspendendo 
o pagamento do Bônus de Eficiência na 
análise de casos concretos de pedidos de 
aposentadoria de Auditores Fiscais sob 
o argumento de que sobre a parcela da 
bonificação não incidia a contribuição 
previdenciária. A ANFIP recorreu 
imediatamente ao Judiciário e, dentre as 
medidas adotadas, impetrou Mandado 
de Segurança no STF, que concedeu 
a liminar impedindo que o TCU 
continuasse a suspender o pagamento.

Entidades defendem pagamento do Bônus junto ao TCU

O presidente da ANFIP, Floriano 
Martins de Sá Neto, e as vice-
presidentes Eucélia Maria Agrizzi 
(Assuntos Jurídicos) e Dejanira 
Freitas Braga (Cultura Profissional), 
participaram, em 8/3, de audiência com 
o presidente do Tribunal de Contas da 
União (TCU), Raimundo Carreiro.

Na oportunidade, os dirigentes 
entregaram ao ministro a decisão do 

Supremo Tribunal Federal (STF), que 
trata da suspensão do pagamento do 
Bônus de Eficiência dos servidores 
ativos e aposentados, além do 
Mandado de Segurança para que 
os associados voltem a receber a 
gratificação.

O ministro Raimundo Carreiro 
disse aos representantes das entidades 
que já havia discutido a decisão do 

STF com a corte do TCU e que ficou 
claro que ela será cumprida.

Também participaram da reunião 
o presidente e a vice-presidente do 
Sindicato Nacional dos Auditores do 
Trabalho (Sinait), Carlos Silva e Rosa 
Jorge, respectivamente, e o advogado 
que assessora juridicamente ambas as 
entidades, Felipe Teixeira Vieira, do 
escritório Farág Advogados.
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No seu Estado
RS: Seminário debate temas nacionais

PE: Reforma trabalhista em pauta

MG: Seminário avalia reforma da Previdência

PB: Carteira de Identificação Funcional

PR: Esclarecimento sobre ações judiciais

A ANFIP participa entre 2 de 
abril e 8 de maio do seminário 
“Desenvolvimento Nacional - Dilemas 
e Perspectivas”, que acontece em Porto 

Alegre, no Auditório Dante Barone da 
Assembleia Legislativa do Rio Grande 
do Sul. As palestras serão realizadas por 
diversos estudiosos e lideranças sociais 
e políticas do país, com o intuito de 
discutir o projeto de desenvolvimento do 
Brasil. O presidente da ANFIP, Floriano 
Martins de Sá Neto, participa do painel 
Reformas Estruturais e Direitos Sociais, 
no dia 8 de maio, às 18h30.

O vice-presidente de Tecnologia 
da Informação, Paulo Correio de Melo, 
participou da palestra “A Reforma 
Trabalhista e seus Impactos”, em 23/3, 
na Faculdade Integrada de Igarassu, 

em Pernambuco. O convite demonstra 
o esforço da ANFIP que, desde o ano 
passado, se mantem mobilizada contra as 
reformas que atacam os direitos sociais, 
especialmente os dos trabalhadores.

A VP de Assuntos Parlamentares 
da ANFIP, Ilva Franca, participou 

do encerramento do XII Seminário 
Nacional Viver Mulher, que 
aconteceu entre os dias 21 e 23 de 
março de 2018, em Belo Horizonte 
(MG). Na ocasião, ela explanou 
sobre a tramitação da reforma 
da Previdência (PEC 287/2016), 
apontou seus equívocos e sugeriu 
quais devem ser as verdadeiras 
mudanças no sistema.

A carteira de identificação dos 
Auditores Fiscais aposentados 
começou a ser distribuída em 
vários estados. Na Paraíba, 
aposentados receberam a cédula 
de identificação funcional na 
sede da Delegacia (DRF) de João 
Pessoa - PB. 

O presidente da ANFIP, Floriano 
Martins de Sá Neto, juntamente com 

integrantes dos conselhos Executivo, 
de Representantes e Fiscal, participou, 
em 23/3 de reunião com os associados 
da Afipa, estadual do Paraná. Na 
oportunidade, além de comemorar os 50 
anos da associação, a advogada Aline 
Melo Franco esclareceu dúvidas sobre a 
ação de execução da GAT (Gratificação 
de Atividade Tributária), da GDAT 
(Gratificação de Desempenho da 
Atividade Tributária) e das demais ações 
em andamento.

DF: ANFIP e 
DS/DF tiram dúvidas 

sobre a GAT
Dando continuidade à série de 

encontros que a ANFIP promove para 
tirar dúvidas dos associados sobre a 
Gratificação de Atividade Tributária 
(GAT), foi realizada em 20/3, na 
Delegacia Sindical do Sindifisco, em 
Brasília, encontro com aposentados e 
pensionistas associados às entidades.

A advogada Aline Melo Franco 
respondeu perguntas e elucidou 
questões sobre a gratificação. Já 
o presidente da ANFIP, Floriano 
Martins de Sá Neto, além de dar 
informes sobre os processos que a 
Entidade está à frente, alertou sobre 
os golpes que estão acontecendo em 
diversas partes do país. 

A reunião contou com a participação 
do presidente da Delegacia Sindical 
de Brasília do Sindifisco, Waltoedson 
Dourado de Arruda.

ANFIP participa 
de deliberações 

da Jusprev
O vice-presidente de Assuntos da 

Seguridade Social da ANFIP, Décio 
Bruno Lopes, participou em 16/3 da 
reunião do Colégio de Instituidores, 
dos conselhos Deliberativo e Fiscal, do 
Comitê de Investimento e da Diretoria 
Executiva da Jusprev, realizada na 
Associação Mineira do Ministério 
Público, em Belo Horizonte. 

Dentre as atividades realizadas, 
a apresentação do relatório de 
Acompanhamento das Políticas 
de Investimentos referente ao 4º 
trimestre de 2017; explanação da 
gestão dos ativos e apresentação 
da rentabilidade consolidada de 
2017 e da rentabilidade do primeiro 
bimestre de 2018; aprovação das 
demonstrações atuariais; aprovação 
do parecer emitido pelo Conselho 
Fiscal e manifestação do Conselho 
Deliberativo sobre as demonstrações 
contábeis, notas explicativas, parecer 
de auditoria externa, parecer atuarial e 
do balanço do ano passado e alterações 
no Estatuto da entidade.
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NotasSeminário esclarece 
funcionamento da Funpresp

As vice-presidentes Sandra Tereza 
Paiva Miranda (Executiva),  Valdenice 
Seixas Elvas (Planejamento e Controle 
Orçamentário) e Marluce da Silva 
Soares  (Política Salarial), participaram 
do seminário “Funpresp e a sua 
Aposentadoria”, realizado em 14/3, no 
auditório da Procuradoria Regional da 
Fazenda Nacional, em Brasília (DF). 

Sandra Paiva, na abertura do evento, 
promovido pela ANFIP, em parceria 
com Sinprofaz e Sindireceita, explicou 
que a Associação considera de grande 
importância fazer parte desse projeto, 
que visa esclarecer aos servidores como 
funciona a Fundação de Previdência 
Complementar do Servidor Público 
Federal do Poder Executivo. 

O diretor presidente da Funpresp, 
Ricardo Pena, apresentou um 
panorama de como funciona a 
previdência complementar para o 
servidor público federal, os motivos 
para adesão ao plano de benefícios, 
bem como todas as circunstâncias 
envolvendo o fundo de pensão 
regulamentado em fevereiro de 2013.

Ricardo Pena também esclareceu 
os aspectos legais que permeiam a 
fundação de previdência complementar e 

apresentou a estrutura organizacional da 
entidade, os investimentos que podem ser 
realizados, as vantagens, e como funciona 
a migração para o regime previdenciário. 

Também participaram como 
palestrante Thiago Freitas Araújo, do 
Conselho Deliberativo da Funpresp, 
representante das carreiras das 
agências reguladoras (Anac); e o 
coordenador-geral de Fiscalização 
Direta da Superintendência Nacional 
de Previdência Complementar (Previc), 
Maurício Nakata. 

O assessor de Estudos 
Socioeconômicos da ANFIP, Vilson 
Antonio Romero, coordenou o encontro 
que terá novas edições em outras 
capitais do país. 

São Paulo - Em 15/3 foi a vez da 
capital paulista receber o evento, que 
aconteceu no auditório da Delegacia 
Especial da Receita Federal do Brasil de 
Fiscalização em São Paulo (Defis). Na 
capital paulista, participaram os vice-
presidentes Décio Bruno Lopes (Assuntos 
da Seguridade Social) e Ariovaldo Cirelo 
(Serviços Assistenciais), juntamente 
com a presidente da Apafisp, regional 
da ANFIP em São Paulo, Maria Beatriz 
Fernandes Branco.

ANFIP acompanha II Seminário sobre 
Conduta Ética na RFB

A ANFIP, representada pela vice-
presidente de Assuntos Parlamentares, 
Ilva Franca, participou em 20/3 do 
II Seminário sobre Conduta Ética na 
Administração Tributária Federal, 
realizado pela Comissão de Ética da 
Receita Federal do Brasil. O evento, que 
aconteceu no auditório do Ministério da 
Fazenda, em Brasília, teve como tema 
central “A Promoção da Ética na Receita 
Federal”. Também esteve presente o 
assessor de Estudos Socioeconômicos 
da ANFIP, Vilson Romero. 

A abertura do seminário foi realizada 
pelo secretário adjunto da RFB, Paulo 
Ricardo Cardoso, juntamente com a 
presidente da Comissão de Ética, Rosa 
da Conceição, e o chefe de gabinete, 
José Carlos de Souza Dias.

No primeiro painel, foram debatidos 
os marcos da ética e a situação atual 

das Administrações Tributárias, 
com exposição do diretor do Centro 
Interamericano de Administrações 
Tributárias (CIAT) e coordenador do 
Comitê Permanente de Ética do CIAT, 
Alejandro Juarez.

O segundo bloco de palestras tratou 
da promoção da ética, com abordagem 
no Poder Executivo Federal. O tema foi 
apresentado pelo secretário Executivo da 
Comissão de Ética Pública da Presidência 
da República, Gustavo Caldas, 
juntamente com José Ribamar Pontes, 
membro titular da Comissão de Ética da 
RFB, e Luiz Bernardi, superintendente da 
9ª Região Fiscal (RF/RFB).

O segundo dia do seminário tratou 
da Educação e Comunicação Ética, 
Atribuições dos Representantes Locais 
da Ética e As Boas Práticas Realizadas 
nas Regiões Fiscais. 

Associados têm 
novo controle de 

atendimento
Para organizar as demandas 

recebidas dos associados e agilizar as 
respostas a serem emitidas, a ANFIP 
implantou um novo gerenciador de 
trâmite de informações, o Greendocs. 
A partir de agora, todos os documentos, 
solicitações, dúvidas e processos 
enviados via e-mail, telefone ou carta 
serão registrados no sistema. Assim 
que tramitado o processo, o associado 
receberá em seu e-mail um link para 
avaliação do atendimento. Portanto, 
fiquem atentos à caixa de entrada do 
endereço eletrônico.

Nota técnica aborda 
defasagem do IRPF

A ANFIP, a Fundação 
ANFIP e o Dieese (Departamento 
Intersindical de Estatísticas e Estudos 
Socioeconômicos) divulgaram, em 
13/3, a Nota Técnica “Imposto de 
renda pessoa física: propostas para 
uma tributação mais justa”. A nota 
traz informações de como a política 
tributária é um dos principais elementos 
de distribuição de renda de um país, 
além da importância de um sistema que 
funcione e que preze a progressividade 
na forma de incidência. A cartilha está 
disponível no site da ANFIP. 

Ciclo de palestras 
para estudantes
O presidente da ANFIP, Floriano 

Martins de Sá Neto, participou em1/3 
do ciclo de palestras acadêmicas 
promovido pelo Movimento 
Acorda Sociedade (MAS), no 
Instituto Processus, em Águas 
Claras, região administrativa do 
Distrito Federal. Com o auditório 
lotado por estudantes, Floriano Sá 
Neto falou sobre a importância da 
Previdência Social, os impactos da 
crise econômica na arrecadação dos 
recursos e a necessidade de melhor 
gestão do governo.
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