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Em mais uma iniciativa da 
ANFIP, em parceria com a Fenafisco 
(Federação Nacional do Fisco Estadual 
e Distrital), foi oficialmente instituído, 
no dia 18 de agosto, na sede da 
Associação, o grupo de trabalho que 
formulará uma proposta ampla para 
o sistema tributário brasileiro. Como 
ressaltou o presidente da ANFIP, 
Floriano Martins de Sá Neto, que abriu 
a reunião, os debates acontecem num 
momento crucial para o país, em que 
se discute a reforma tributária, além 
das demais reformas já em andamento. 
“Não estamos aqui por interesses 
pessoais ou classistas, estamos 
pensando no Brasil”, destacou.

O grupo, coordenado pelo 
professor de Economia da Unicamp 
Eduardo Fagnani, também é formado 
por representantes da Fundação 

ANFIP, Fenafim (Federação 
Nacional do Fisco Municipal), 
IJF (Instituto de Justiça Fiscal), 
Universidade Federal de Minas 
Gerais, Universidade Federal do 
Espírito Santo, Dieese (Departamento 
Intersindical de Estatísticas e 
Estudos Socioeconômicos), Ipea 
(Instituto de Pesquisa Econômica 
Aplicada), Inesc (Instituto de Estudos 
Socioeconômicos), Cofecon (Conselho 
Federal de Economia) e Consefaz. 

Fagnani explicou que uma reunião 
foi realizada no final de julho em São 
Paulo, que permitiu a formatação 
do cronograma de trabalho e de 
um esboço prévio de como será o 
documento final elaborado pelo 
grupo. “Nossa preocupação é, ao final, 
apresentar uma proposta de reforma 
tributária”, informou, esclarecendo 

ainda que o diagnóstico do sistema 
virá no decorrer dos estudos.

Com a incumbência de formular 
um projeto mais amplo do que o 
atualmente debatido no Congresso 
Nacional, o trabalho do grupo deve 
acontecer concomitante ao debate da 
reforma tributária a ser encaminhada 
pelo governo. “Estamos pensando 
em um projeto de país. É possível 
que nosso trabalho influencie não só 
a conjuntura de reforma em curso, 
como os candidatos às eleições que 
acontecerão em 2018. Podemos fazer 
isso concretamente, mesmo que este 
não seja nosso foco”, disse Fagnani. 

Além da apresentação de uma 
proposta, haverá ainda a publicação 
de estudos autorais, a realização de 
seminários, reuniões com os movimentos 
sociais e campanhas de comunicação.

Sistema tributário ganha atenção total de especialistas, acadêmicos e profissionais da área
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Inovação e Luta!

Servidores novamente são penalizados em nome do ajuste fiscal

O governo anunciou no dia 15 
de agosto uma série de medidas que 
afetam diretamente os servidores 
públicos, entre eles os Auditores Fiscais 
da Receita Federal do Brasil, que 
poderão ter seus reajustes adiados em 
um ano e ter aumento da alíquota da 
contribuição previdenciária para 14%. 
Mais uma investida do governo contra 
os trabalhadores, o que demonstra o 
descaso dos atuais representantes com a 
estrutura do Estado. 

As medidas foram citadas pelo 
ministro do Planejamento, Dyogo Oliveira, 
em meio ao anúncio da modificação das 
metas fiscais de 2017 e de 2018, que 
passarão dos atuais deficits de R$ 139 
bilhões, para 2017, e de R$ 129 bilhões, 
para 2018, para um deficit de R$ 159 
bilhões para ambos.

Medidas Anunciadas pelo Governo:
• Adiamento em um ano do reajuste 

previsto para servidores civis do Executivo.
• Reestruturação das carreiras do 

Poder Executivo, que passaria a ter um 
teto para o salário inicial dos servidores 
públicos que ingressarem a partir de agora. 
O valor será limitado a R$ 2,8 mil para 
nível médio e R$ 5 mil para os cargos de 
nível superior e haverá uma progressão na 
carreira com 30 níveis. 

• Regulamentação do teto 
remuneratório da administração pública, 
atualmente em R$ 33,9 mil, incluindo verbas 
indenizatórias, como auxílio-moradia.

• Redução de gastos com a ajuda 
de custo, que será limitada a uma única 
remuneração. 

• Mudança no pagamento do 
auxílio-moradia, que será pago por no 
máximo quatro anos e será reduzido 
gradativamente a cada ano.

• Extinção de 60 mil cargos 
comissionados atualmente vagos.

• Aumento da alíquota de 
contribuição previdenciária dos 
servidores públicos da União, que passará 
de forma progressiva para 14%. 

• Tributação sobre fundos de 
investimentos.

• Reintegra (regime especial de 
reintegração de valores tributários para 
empresas exportadoras).

• Reoneração da folha.
As medidas acima, que serão 

apresentadas por meio de um projeto de 
lei, se somam ao Programa de Demissão 
Voluntária (PDV) de servidores públicos 
(MP 792/2017), anunciado no final de 
julho, ao aumento da alíquota do PIS e 
da Cofins sobre combustíveis e poderá 
incluir a regulamentação da demissão de 

servidor público estável por insuficiência 
de desempenho (PLP 248/1998).

Os integrantes do Conselho 
Executivo, juntamente com o consultor 
Vladimir Nepomuceno, reuniram-se no 
dia 16 de agosto, na sede da Entidade, para 
traçar as estratégias a serem executadas 
nesse processo. A Associação, em diversas 
oportunidades, tem alertado a sociedade 
para a importância de o governo aprimorar 
sua gestão com melhorias na arrecadação 
federal, pondo fim às renúncias fiscais, 
à sonegação de tributos e à evasão de 
divisas, aprimorando a cobrança da dívida 
tributária e permitindo uma auditoria na 
dívida pública. É preciso também rever o 
modelo político brasileiro, que permitiu 
recentemente que o governo negociasse 
no Congresso Nacional, não só cargos 
públicos, como a liberação de emendas 
parlamentares em troca de votos favoráveis 
em matérias de seu interesse. 

Fonacate - O Fórum Nacional 
Permanente de Carreiras Típicas de Estado 
(Fonacate) organiza o Dia Nacional de 
Protesto, que reunirá várias carreiras, 
e divulgou nota pública comunicando 
o estado de mobilização permanente 
contra os anúncios do governo federal. 
O documento pode ser lido na página da 
ANFIP ou do Fonacate.
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Em 2004, em Sydney, um 
australiano criou a campanha 
“FreeHugsCampaign”, na qual 
distribuía abraços pelas ruas. Surgiu 
assim o Dia do Abraço, comemorado 
internacionalmente no dia 22 de maio 
de cada ano.

Neste ano, em plena XXVI 
Convenção Nacional da ANFIP, em 
Brasília, ocorria o Dia do Abraço 
e, participando do evento, estava o 
associado Harildo Francisco Soares, 
um símbolo de amizade, sempre 
disposto a ajudar seus companheiros, 
socorrendo-os em momentos de 
dificuldade e/ou embaraçosos, 
inclusive nos associativos. Harildo é 
entusiasmado. Divulga pessoalmente 
os feitos da ANFIP, assim como os da 
Afiperj, alertando sobre a necessidade 
de os associados se engajarem nos 
movimentos das entidades.

Harildo carrega o espirito de 
dedicação permanente, de incentivo 
inesgotável e de fé inquebrantável. 
Sabe que a caminhada nem sempre 
foi fácil, porém jamais perdeu o 
entusiasmo, principalmente em 
respeito a todos os associados que, 
através dos anos, não deixaram de 
aceitar o encargo de integrar comandos 
da ANFIP, da Afiperj e das demais 
Associações Estaduais de nosso Brasil.

Da cidade fluminense de Rio 
Bonito, Harildo, que em atividade 
foi chefe de Grupo Fiscal e chefe 
da Região Fiscal de São Gonçalo/
RJ, fez muitos amigos. É símbolo do 
associado amigo, solidário, prestativo, 
que enriquece a ANFIP e, portanto, 
mais do que mereceu, no dia 22 de 
maio, tantos e tantos abraços afetivos.

Harildo Francisco Soares 
é de Rio Bonito (RJ)

Harildo Francisco Soares
Perfil do Associado
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Interessados em execução 
devem manifestar intenção

Em Assembleia Geral 
Extraordinária (AGE), realizada pela 
ANFIP nos últimos dias 23 e 24, 93% 
dos associados votantes aprovaram 
a realização do Dia Nacional de 
Protesto. Destes, 33% preferem que o 
ato aconteça no dia 30 de agosto. Os 
dias 31 e 29 ficaram com 32% e 28%, 
respectivamente. 7% se abstiveram. A 
votação foi realizada exclusivamente 
pela internet.

Com o resultado, a ANFIP se junta 
ao Fórum Nacional Permanente de 
Carreiras Típicas de Estado (Fonacate) 

para a mobilização, no dia 30 de 
agosto, contra o adiamento do reajuste 
salarial dos servidores públicos, dentre 
eles os Auditores Fiscais da Receita 
Federal do Brasil, de 2018 para 2019, 
e o aumento progressivo da alíquota de 
contribuição previdenciária para 14%.

A ANFIP parabeniza seus 
associados pela participação na 
Assembleia Geral Extraordinária. 
A programação das atividades 
do Dia Nacional de Protesto será 
divulgada posteriormente na página 
da Associação.

Visando facilitar o entendimento 
dos associados não sindicalizados 
quanto ao processo de execução da GAT 
(Gratificação de Atividade Tributária) e 
permitir que os interessados manifestem 
sua intenção, a ANFIP divulgou dois 
importantes instrumentos sobre o assunto. 
O primeiro é um “perguntas e respostas”, 
com várias explicações sobre quem tem 
direito e sobre como esse direito pode ser 
exercido, disponibilizado em 20/08/2017, 
na página da ANFIP na internet, em 
Notícias, Assuntos Jurídicos - Ação de 
Execução da GAT - Perguntas e respostas.

Para garantir a celeridade na 
formalização do processo dos interessados 
no ajuizamento da execução da GAT, a 
ANFIP disponibilizou, em parceria com o 
escritório de advocacia Aline Melo Franco 
e Advogados Associados, um aplicativo 
que facilita o pagamento da taxa para 

elaboração dos cálculos da execução, além 
de possibilitar o acesso direto ao escritório 
gerando o contrato e a procuração 
personalizados com o CPF do interessado. 
O aplicativo pode ser acessado no site 
da ANFIP ou, diretamente, no endereço 
http://alinemelofranco.adv.br/gat/.

A ação da GAT impetrada pelo 
Unafisco Sindical em 2007 transitou em 
julgado, dando procedência à incorporação 
dessa rubrica ao vencimento básico. 
Esse processo abarca todos os ativos, 
aposentados e pensionistas do cargo de 
Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil, 
e corresponde ao período de julho/2004 a 
julho/2008, independentemente de filiação 
ao sindicato.

 A GAT veio em substituição à 
GDAT por meio do artigo 3º da Lei n° 
10.910/2004 e permaneceu em vigor até a 
criação do subsídio.

Assembleia Geral Extraordinária
Associados aprovam 

Dia Nacional de Protesto
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Benefícios

Adesão com 
carência zero

Novos descontos 
para associados

Programa 
começa a valer

A campanha carência zero para 
novas adesões ao plano de saúde 
ANFIP/Unimed continua (exceto 
parto e doenças pré-existentes). 
São três opções, além de plano 
odontológico sem custo adicional. 
Rede diferenciada de hospitais, 
coparticipação limitada, abrangência 
nacional e central de atendimento 
exclusiva são algumas das vantagens.

A Dynamus disponibilizou em 
sua plataforma novos descontos e 
benefícios para os associados da 
ANFIP. Os convênios podem ser 
acessados por meio da página restrita.
Dentre os benefícios, estão descontos 
em redes de hotel, em viagens 
nacionais e internacionais, em livros, 
notebooks e computadores, em 
restaurantes e muito mais. Confira!

Já está em vigor a parceria 
da ANFIP no programa “Amigo 
Chevrolet”, que oferece descontos 
de até R$ 4 mil na compra de 
veículos da montadora. Para utilizar, 
acesse a plataforma de benefício na 
página restrita, cadastre-se e emita 
a carta bônus. Depois, escolha uma 
concessionária Chevrolet, apresente o 
cupom e o comprovante de associado. 

ANFIP trata de migração 
da folha na Receita Federal

ANFIP e entidades organizam 
ato público em favor da PEC 186/2007

O presidente da ANFIP, Floriano 
Martins de Sá Neto, e as vice-presidentes 
Sandra Tereza Paiva Miranda (Executiva), 
Eucélia Maria Agrizzi Mergár (Assuntos 
Jurídicos) e Leila Souza de Barros 
Signorelli de Andrade (Comunicação 
Social) reuniram-se no dia 15 de agosto 
com o coordenador-geral de Gestão de 
Pessoas da Receita Federal do Brasil, 
Antonio Márcio de Oliveira Aguiar, 
juntamente com seu substituto, Paulo 
Faria Marques, para tratar da migração 
das pastas funcionais de Auditores Fiscais 
aposentados e dos pensionistas do Instituto 
Nacional do Seguro Social (INSS) para o 
Ministério da Fazenda. 

A ANFIP obteve liminar em Mandado 
de Segurança determinando que a 
transferência seja efetivada até o dia 13 
de setembro. Com a migração das pastas 
funcionais, a folha de pagamento passa a 
ser do Ministério da Fazenda. Diante disso, 
a ANFIP cobrou o pagamento do Bônus 

de Eficiência retroativo, pois aqueles 
que estavam no INSS não receberam os 
valores devidos. 

O coordenador-geral Antonio Márcio 
informou que a Receita Federal apenas 
faz o cálculo desses valores, cabendo 
ao Ministério da Fazenda efetuar o 
pagamento para os inativos. Porém alertou 
que a Fazenda tem responsabilidade 
orçamentária a partir do momento que 
a folha ingressa no sistema funcional. 
Os retroativos não estão na previsão 
orçamentária, mas, conforme orientou 
Antonio Márcio, é preciso que a ANFIP 
vá diretamente à Gestão de Pessoas do 
Ministério para que haja um entendimento 
sobre de quem é a responsabilidade pelo 
pagamento. O coordenador-geral informou 
ainda que, seja de onde a demanda vier, a 
Receita vai efetuar os cálculos. Aqueles 
que já tiveram suas pastas migradas e estão 
no sistema, passam a receber o Bônus da 
data em diante.

O presidente da ANFIP, Floriano 
Martins de Sá Neto, e a vice-
presidente de Assuntos Parlamentares, 
Ilva Maria Franca Lauria, se 
reuniram no dia 15 de agosto, na 
sede da Federação Nacional do Fisco 
Estadual e Distrital (Fenafisco), 
com representantes das carreiras da 
fiscalização a fim de elaborar medidas 
para a conscientização social acerca 
da Proposta de Emenda à Constituição 
(PEC) 186/2007, que confere 
maior autonomia às administrações 
tributárias. As entidades definiram a 
realização de ato público para divulgar 
a importância da aprovação da matéria. 

Na reunião também foram levantados 
os principais aspectos para que a PEC 
seja amplamente divulgada. Dentre eles, 
está a sensibilização social diante dos 
benefícios da proposta no contexto da 
crise econômica, já que seu texto confere 
maior autonomia ao fisco e otimiza o 
combate à sonegação tributária. 

Entre as entidades presentes também 
estavam o Sindicato Nacional dos 
Auditores Fisicais da Receita Federal 
do Brasil (Sindifisco), a Federação 
Brasileira de Associações de Fiscais 
de Tributos Estaduais (Febrafite) e 
o Sindicato Nacional dos Auditores 
Fiscais do Trabalho (Sinait).
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ANFIP debate aposentadoria dos servidores no DF

Abertas inscrições do Concurso Histórias de Trabalho da RFB

O presidente da ANFIP, Floriano 
Martins de Sá Neto, realizou 
palestra, no dia 17 de agosto, sobre 
a reforma da Previdência Social, na 
sede do Departamento Nacional de 
Infraestrutura e Transporte (Dnit), em 
Brasília. O debate teve como foco o 
impacto da medida na aposentadoria 
dos servidores públicos, além de tratar 
da Emenda Constitucional 95/2016, 
a chamada “PEC do gasto”, e da 
recém aprovada reforma trabalhista. O 
evento foi promovido pelo Sindicato 
dos Servidores Públicos Federais no 
Distrito Federal (Sindsep-DF).

Durante a abertura, o secretário 
geral do Sindsep-DF, Oton Pereira 
Neves, destacou a importância do 
esclarecimento da ANFIP diante da 
proposta de reforma previdenciária e o 
papel do sindicato na atual conjuntura 
política: “estamos em um momento 
de ataque brutal aos servidores, ao 
serviço público, e estamos realizando 
este esforço para explicar o que está 
acontecendo”.

Sá Neto iniciou sua apresentação 
exibindo o décimo vídeo da série 
“Reforma da Previdência: você acha 

justo?”. Protagonizada pelo ator Herson 
Capri, a série explica as consequências 
da reforma da Previdência e as 
inconsistências da proposta. Logo 
depois, falou sobre o cenário econômico 
do país e a agenda política do atual 
governo e lamentou a situação do 
Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro. 
“Em 2017, no primeiro trimestre, 
tivemos um retrocesso e voltamos a 
patamares de 2011. São seis anos de 
atraso. A economia retrocedeu seis anos. 
Isso é um desastre sem precedentes na 
história do Brasil”, criticou.

Sobre a EC 95/2016, que determinou 
o congelamento dos gastos públicos, 
Floriano Sá Neto lembrou dos impactos 
na saúde pública e na educação. “As 
consequências são pelos próximos vinte 
anos”, completou. Segundo o dirigente, 
a aprovação da emenda foi o que 
desencadeou o agravamento da crise no 
cenário atual do país: “É a mãe de todos 
os problemas que temos e teremos 
daqui pela frente. Para mim, é a questão 
número um, antecede qualquer debate 
de reforma política, previdenciária, 
tributária. Essa emenda constitucional 
não pode continuar existindo”, alertou.

O presidente da ANFIP explicou, 
ainda, as novas regras de aposentadoria 
para os servidores públicos, que 
constam no texto da Proposta de 
Emenda à Constituição (PEC) 287/16. 
“Previdência é a questão da nossa vida. 
A aposentadoria é um direito social, 
está no artigo 7º da Constituição, mas 
é um direito social diferenciado. A 
Previdência é contributiva e o governo 
cometerá estelionato se insistir na 
aprovação da emenda”, enfatizou.

A vice-presidente de Assuntos 
Parlamentares da ANFIP, Ilva Maria 
Franca Lauria, participou do evento 
e, na oportunidade, destacou a 
importância da mobilização popular 
para que a aprovação da reforma 
previdenciária não aconteça: “nós 
não vamos deixar essa reforma 
passar, é esse o trabalho que temos 
que fazer”.

Também esteve presente a vice-
presidente da Associação Nacional 
dos Servidores das Carreiras de 
Analista Administrativo e Técnico 
Administrativo do Dnit (Anat), 
Claudiane Silva dos Anjos, e diversos 
servidores públicos do DF.

Estão abertas as inscrições para 
a 8ª Edição do concurso Histórias de 
Trabalho da Receita Federal do Brasil, 
que tem como objetivo coletar, selecionar 
e premiar registros de experiências que 
tratam do cotidiano de trabalho na RFB, 
apresentados por servidores ativos ou 
aposentados, que tenham participado ou 
tomado conhecimento dos registros no 
exercício de suas atribuições. 

Poderão ser inscritos trabalhos em 
duas modalidades: prosa e poesia.

O concurso foca situações de 
trabalho cujos dados, pela relevância 
e historicidade, contribuem para a 
conservação da Memória Institucional 
da RFB. Podem ser registrados, por 
exemplo: histórico de criação das 
unidades, construções de prédios e 
casos pitorescos dentre outras situações 
inusitadas de trabalho. 

Os melhores depoimentos, 
selecionados por comissão julgadora, 
serão contemplados na publicação do 
livro Histórias de Trabalho da Receita 

Federal do Brasil - 8ª edição. 
As inscrições estão abertas até 29 de 

setembro. O regulamento está disponível 
na página da RFB na internet (www.receita.

fazenda.gov.br). O formulário de inscrição 
e os trabalhos devem ser encaminhados 
para: memoriasrf@rfb.gov.br.

Participe! Conte sua história.
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MG: Grupo de Estudos reúne-se com juíza federal

RS: Regional da ANFIP homenageia pais Auditores

SP: Apafisp debate execução da GAT

RJ: Digep promove debate sobre Previdência

No seu Estado

Integrantes do Grupo de 
Estudos Previdenciários — fruto do 
convênio firmado entre a ANFIP-
MG e o Ieprev (Instituto de Estudos 
Previdenciários) — e da Frente 

Mineira Popular em Defesa da 
Previdência Social, reuniram-se no 
dia 10 de agosto, em Belo Horizonte, 
com a juíza federal Simone dos 
Santos Lemos Fernandes, diretora 
do foro da Seção Judiciária de Minas 
Gerais, com o objetivo de discutir a 
criação do Fórum Interinstitucional 
Previdenciário.A vice-presidente de 
Assuntos Parlamentares da ANFIP 
e coordenadora da Frente Mineira, 
Ilva Maria Franca Lauria, participou 
do encontro.

O vice-presidente de Estudos 
Tributários da ANFIP, Cesar 
Roxo Machado, juntamente com o 

presidente da Agafisp, José Amilton 
Freire, saudaram os associados do 
Rio Grande do Sul pelo transcurso 
do Dia dos Pais, comemorado no dia 
13 de agosto. Os Auditores Fiscais 
foram recebidos em almoço no dia 10 
de agosto no Centro Cultural Silvio 
Andriotti, em Porto Alegre.O encontro 
também contou com a participação 
dos ex-presidentes da ANFIP Marville 
Taffarel e Vilson Antonio Romero.

A vice-presidente Executiva da 
ANFIP, Sandra Tereza Paiva Miranda, 
e a vice-presidente de Assuntos 
Jurídicos, Eucélia Maria Agrizzi Mergár, 

participaram, no dia 23 de agosto, 
em São Paulo, de reunião da Apafisp 
sobre a Gratificação por Atividade 
Tributária (GAT).

Na oportunidade, a advogada 
Aline Melo Franco, do escritório 
Aline Melo Franco Advogados 
Associados, esclareceu os pontos 
do processo, que está em fase de 
execução. Também compôs a mesa 
de debate a presidente da Apafisp, 
Maria Beatriz Fernandes Branco.

O presidente da ANFIP, Floriano 

Martins de Sá Neto, fez duras críticas 
à proposta de reforma previdenciária 
do governo (PEC 287/16), durante 
o Encontro de Gestão de Pessoas, 
realizado pela Divisão de Gestão de 
Pessoas (Digep) da 7ª Região Fiscal, 
no Rio de Janeiro. Sá Neto foi um dos 
palestrantes do evento, que foi realizado 
de 21 a 23 de agosto.

ANFIP apoia Prêmio 
Congresso em Foco

O Prêmio Congresso em Foco está 
em sua décima edição e, em 2017, 
promete ser ainda mais marcante. O 
projeto, que conta com o apoio da 
ANFIP, premiará neste ano os melhores 
parlamentares do Brasil. Como tem 
ocorrido, a escolha dos premiados ficará 
a cargo do público, mediante votação 
na internet, e só poderão ser agraciados 
congressistas que não respondem 
a acusações criminais no Supremo 
Tribunal Federal (STF). Mas a histórica 
edição 2017 do Prêmio Congresso em 
Foco terá várias novidades importantes.

Uma delas é que, pela primeira 
vez, também haverá premiação feita 
por um júri especializado, formado por 
“cidadãos que, por dever profissional 
ou de modo voluntário, acompanham 
regularmente as atividades do 
Congresso Nacional, e que gozam 
de boa reputação”, conforme define 
regulamento publicado na página www.
congressoemfoco.uol.com.br. A votação 
se estenderá de 1º a 30 de setembro.

O júri terá cinco integrantes, cujos 
nomes deverão ser divulgados no 
final de agosto. O colegiado reunirá 
umrepresentante da área empresarial, 
um representante da área trabalhista, 
um representante da área acadêmica, 
um representante do Congresso em 
Foco e um representante de entidade do 
terceiro setor.

Os profissionais de imprensa 
encarregados da cobertura do 
Congresso Nacional também têm 
uma votação específica. Os deputados 
e senadores mais bem avaliados 
pelos jornalistas continuarão sendo 
distinguidos. A votação entre os 
profissionais de imprensa se dará entre 
4 e 11 de setembro. 

Os vencedores em todas as 
categorias serão conhecidos na cerimônia 
de premiação, em 19 de outubro.
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ANFIP trata do bônus de 
eficiência com secretário da RFB

O presidente da ANFIP, Floriano 
Martins de Sá Neto, e os vice-presidentes 
Cesar Roxo Machado (Estudos e Assuntos 
Tributários) e Eucélia Maria Agrizzi Mergár 
(Assuntos Jurídicos), foram recebidos, no 
dia 22 de agosto, em Brasília, pelo secretário 
da Receita Federal do Brasil, Jorge Antônio 
Deher Rachid, que esteve acompanhado do 
secretário-adjunto Paulo Ricardo de Souza 
Cardoso e do subsecretário de Gestão 
Corporativa, Marcelo de Melo Souza.

Esta foi a primeira reunião do novo 
Conselho Executivo da Entidade com 
a RFB para tratar de diversos assuntos 
de interesse dos associados, sendo o 
principal item a regulamentação do 
Bônus de Eficiência, criado por meio da 
Medida Provisória 765/16 e transformado 
na Lei nº 13.464/17. 

Segundo Rachid, a ideia do governo é 
que a regulamentação aconteça por meio de 
decreto presidencial. “Vamos seguir o rito. 

Primeiro, a publicação do decreto”, afirmou 
o secretário da RFB.

Floriano Sá Neto reforçou que a 
ANFIP não abre mão da paridade do bônus: 
“Pelo ponto de vista administrativo, a 
campanha salarial está encerrada. Mas, a 
questão do bônus paritário aos aposentados, 
pensionistas e ativos em início de carreira 
será objeto de ação judicial, já autorizada 
pelos associados”.

Outro ponto abordado foi a reforma 
tributária do país. Os dirigentes da 
ANFIP informaram que a Associação 
reuniu um grupo de especialistas que vai 
formular um diagnóstico e uma proposta 
para o sistema tributário brasileiro. A 
expectativa é de que o documento final 
seja apresentado em maio de 2018.

Jorge Rachid agradeceu a visita e se 
colocou à disposição da Entidade para 
contribuir com o que for necessário. 
“Estamos do mesmo lado”, disse o secretário.

Instalada comissão 
mista do PDV

O Congresso Nacional instalou, em 
23 de agosto, a Comissão Mista que vai 
analisar a Medida Provisória 792/2017, 
que trata do Programa de Desligamento 
Voluntário (PDV) no âmbito do 
Poder Executivo Federal. O deputado 
Leonardo Quintão (PMDB/MG) foi 
indicado para presidir o colegiado e a 
composição da Mesa Diretora foi adiada 
para a próxima semana.

A ANFIP, representada pelo 
Auditor Fiscal Vilson Antonio Romero, 
compareceu à sessão e já manteve 
contato com o presidente da Comissão, 
reivindicando a realização de audiências 
públicas para debater a proposta. A 
Entidade entende que a edição da MP 
terá resultados inócuos sob o ponto de 
vista do ajuste fiscal e, acima de tudo, 
possibilitará uma perda de qualidade no 
quadro funcional do Poder Executivo.

Depois de ser analisado pela Comissão 
Mista, o texto ainda passará por votações 
nos plenários da Câmara dos Deputados e 
do Senado. Para virar lei, a matéria precisa 
ser aprovada em até 120 dias.

Porte de arma - Vilson Romero, 
também no dia 23 de agosto, esteve 
com o senador Hélio José (PMDB/DF), 
relator do Projeto de Lei da Câmara 
(PLC) 30/2007 na Comissão de Relações 
Exteriores (CRE), que trata do direito de 
porte de armas para agentes públicos, 
dentre eles, os Auditores Fiscais da 
Receita Federal do Brasil, para comunicar 
que a ANFIP está à disposição para 
contribuir na elaboração de parecer sobre 
a matéria. A Associação quer celeridade 
na apresentação do texto na CRE, a fim 
de que seja encaminhado em breve ao 
plenário do Senado.

III Seminário CARF de Direito Tributário
O vice-presidente de Estudos e 

Assuntos Tributários da ANFIP, César 
Roxo Machado, participou, no dia 23 de 
agosto, do III Seminário CARF de Direito 
Tributário, promovido pelo Conselho 
Administrativo de Recursos Fiscais (Carf). 
O evento aconteceu na sede da Escola 
de Administração Fazendária (ESAF). 
Participam do seminário magistrados, 
conselheiros do Carf, procuradores da 
Fazenda Nacional e Auditores Fiscais da 
Receita Federal do Brasil, além de nomes 
do mundo jurídico.

No evento, restrito a convidados, foram 
debatidos temas de relevância do Conselho 
e assuntos relacionados ao Contencioso 
Fiscal Administrativo. O magistrado federal 

Marcus Lívio Gomes foi o responsável pela 
coordenação científica do seminário.

A abertura do encontro contou com a 
palavra do ministro da Fazenda, Henrique 
Meirelles, e do presidente do Conselho 
Administrativo, Carlos Alberto Freitas 
Barreto. Em sua fala, o presidente do Carf 
destacou que o objetivo do seminário era 
tratar questões tributárias e aduaneiras, 
fomentando um debate que contribua para 
a solução dos litígios aduaneiros.

O evento teve início no dia 22 
de agosto e também contou com a 
participação do procurador-geral da 
Fazenda Nacional, Fabrício da Soller, que 
destacou o conhecimento dos palestrantes 
e expositores presentes no Seminário.


