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ANFIP realiza
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O XVI Encontro Nacional de 
Auditores Fiscais da Receita Federal do 
Brasil reuniu cerca de 600 associados 
entre os dias 27 e 29/5 em Aracaju 
(SE). Realizado com apoio da regional 
Afiprese, a reunião abordou uma pauta 
vislumbrando o futuro, a carreira e, 
especialmente o desenvolvimento do 
país e da democracia.

Ponto alto do encontro, a apresentação 
da campanha Reforma Tributária 
Solidária, desenvolvida juntamente 
com a Fenafisco, chamou a atenção dos 
participantes. “Estávamos na guerra da 
Previdência e pensamos em elaborar 
algo diferente. Ousamos e fizemos um 
projeto não só para os políticos, mas para 
todos os cidadãos brasileiros”, explicou 
Floriano Martins de Sá Neto. Segundo 
ele, uma das consequências do processo 
de implementação das propostas é 
o fortalecimento da administração 
tributária e do cargo de Auditor Fiscal.

O papel da tributação na redução 
de desigualdades também foi tema 
de debate, realizado no último dia 
do evento, que reuniu o professor da 
Unicamp, economista Eduardo Fagnani, 
o presidente da Fenafisco (Fisco Estadual 
e Distrital), Charles Alcantara, e o vice-
presidente de Assuntos Tributários da 
ANFIP, César Roxo Machado.

A mesa foi coordenada pela vice-
presidente Executiva, Sandra Tereza 
Paiva Miranda. “É importante fazer uma 
grande frente em defesa da Reforma 
Tributária, mostrando à sociedade os 
melhores caminhos para o país”, disse. 

Para o vice-presidente Cesar Roxo, 
a redução da desigualdade é uma 
questão de justiça social e de eficiência 
econômica. “A tributação no Brasil não 
é das mais altas do mundo, está em torno 
de 32% do PIB. O problema é que ela é 
injusta, mal distribuída”, disse.

Fagnani explicou aos participantes 

do encontro as bases e premissas que 
nortearam a construção da proposta da 
Reforma Tributária Solidária, que conta 
com o trabalho de 40 especialistas. 
“Nosso ponto de partida é a tributação 
regressiva, que é uma das razões da 
desigualdade social brasileira. Os estudos 
mostram que o Brasil é um dos países 
mais desiguais do mundo, só perde para 
a África do Sul, que teve o apartheid, e 
aqui, 400 anos de escravidão”, destacou. 

O presidente da Fenafisco, Charles 
Alcantara, elogiou o trabalho conjunto 
das entidades. “Uma série de lideranças 
da política sempre tem proposta de 
reforma tributária, mas é a primeira vez 
que duas entidades da administração 
tributária se juntam para formular um 
projeto de reforma para o país, que 
seja algo além do mundo de cada uma. 
Tem sido um aprendizado grande, 
especialmente pela relação intensa com 
os acadêmicos”, afirmou. 
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Encontro Nacional reúne associados de todo o país

Os participantes do XVI Encontro 
Nacional dos Auditores Fiscais da Receita 
Federal do Brasil foram recepcionados no 
Hotel Radisson, em Aracaju (SE), na noite 
do dia 27/5. A sessão solene de abertura 
do encontro aconteceu no dia seguinte, ao 
som da cantora sergipana Célia Gil, que 
encantou os presentes com um repertório 
clássico e harmonioso.

A mesa de abertura foi composta por 
Floriano Martins de Sá Neto, presidente da 
ANFIP; José Lourenço Barros, presidente 
da Afiprese; Tereza Liduína Santiago 
Félix, presidente da Mesa Coordenadora 
do Conselho de Representantes; Margarida 
Lopes de Araújo, coordenadora do 
Conselho Fiscal; Aurora Maria Miranda 
Borges, presidente da Fundação ANFIP; 
Marlton Caldas de Souza, delegado da 
Receita Federal do Brasil em Aracaju; 
André Horta Melo, secretário de Estado da 
Tributação do Rio Grande do Norte; Edson 
Guilherme Haubert, presidente do Instituto 
Mosap, e Charles Alcantara, presidente da 
Fenafisco (Fisco Estadual e Distrital).

O presidente Floriano Sá Neto 
agradeceu o esforço dos associados 
em estar em Aracaju, especialmente 
diante das dificuldades enfrentadas nos 
aeroportos brasileiros. O anfitrião Jorge 

Lourenço, presidente da Regional em 
Sergipe, enalteceu a oportunidade de 
sediar o encontro.

Após a solenidade oficial de abertura, 
os participantes foram brindados 
com duas importantes palestras, a do 
secretário de Fazenda do Rio Grande do 
Norte, André Horta Melo, que deu uma 
aula sobre educação fiscal, e do médico 
geriatra e gerontólogo, Antônio Cláudio 
Neves, que fez vários alertas sobre os 
riscos de doenças em idades avançadas e 
sua prevenção. 

André Horta Melo, apresentou 
o primeiro painel, que contou com a 
coordenação dos debates realizada 
pelos vice-presidentes Maria Aparecida 
Fernandes Paes Leme (Relações 
Públicas) e Jorge Cezar Costa 
(Finanças). Segundo o secretário, 
para que haja um equilíbrio fiscal que 
possibilite maior desenvolvimento, é 
preciso corrigir as injustiças do sistema 
tributário brasileiro. Citou o projeto 
encabeçado pela ANFIP e Fenafisco 
para uma Reforma Tributária Solidária. 

Em clima descontraído, os 
participantes conheceram os segredos 
para a longevidade saudável apresentados 
pelo médico Antônio Cláudio Neves, com 

debate coordenado pelo vice-presidente 
de Aposentadorias e Pensões, José 
Avelino da Silva Neto. “O processo de 
envelhecimento depende de tudo que se 
faz desde o início da vida”, explicou.

O encerramento do encontro, 
dia 29/5, foi marcado por um misto 
de sentimentos, das gargalhadas 
às lágrimas. O último painel foi 
apresentado pelo poeta e escritor Bráulio 
Bessa e emocionou a plateia. Conhecido 
pelos cordéis semanais que apresenta 
no quadro Poesia com Rapadura, no 
programa Encontro com a apresentadora 
Fátima Bernardes, Bessa relatou a sua 
trajetória  de fé e coragem em busca 
do sonho de ter um livro de poesias 
publicado e das conquistas colhidas 
durante essa trajetória.

Encontro Nacional 2020 – E para 
encerrar as atividades, por aclamação, 
Santa Catarina foi o estado escolhido para 
sediar o XVII Encontro Nacional dos 
Auditores Fiscais, em 2020. O presidente 
da Acafip que, por decisão de assembleia 
de associados passa a se chamar ANFIP 
SC, Luiz Carlos Aguiar da Silva, falou da 
satisfação pela escolha e informou que 
desde já começam os preparativos para 
receber associados de todo Brasil.
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Conselhos da ANFIP promovem reunião conjunta

Os integrantes dos conselhos 
Executivo, de Representantes e Fiscal 
da ANFIP reuniram-se conjuntamente 
em Aracaju (SE), dia 24/5, para o 
cumprimento de uma série de deliberações 
fundamentais para o trabalho da Entidade. 
A reunião antecedeu o XVI Encontro 
Nacional de Auditores Fiscais da Receita 
Federal do Brasil.

Na pauta, a apresentação, pela Comissão 
ANFIP do Futuro, da proposta de unificação 
das estaduais com a Entidade Nacional, com 
os detalhes inerentes à consecução do estudo 
elaborado, feito pelo integrante Carlos José 
de Castro, vice-presidente de Administração, 
Patrimônio e Cadastro. Além disso, os 
participantes aprovaram a realização da 
V Convenção Nacional Extraordinária 
-  destinada à revisão geral e reforma do 
Estatuto da ANFIP. “Identificamos que 

nosso estatuto é antigo e a conclusão que 
o Conselho Executivo chegou é que há 
necessidade de uma reforma um pouco mais 
profunda e estrutural para adequar o texto à 
luz do Código Civil e do que modernamente 
se faz hoje em termos de associativismo”, 
disse o presidente da ANFIP, Floriano 
Martins de Sá Neto. 

A vice-presidente de Planejamento 
e Controle Orçamentário, Valdenice 
Seixas Elvas, falou sobre o momento 
histórico vivido pela ANFIP, que, com 
a Reforma Tributária Solidária, assume 
uma nova bandeira em definitivo. “A 
cada etapa vencida surge uma nova 
ainda mais avançada”, disse.

Vencida a pauta conjunta, os 
conselhos promoveram, dia 25/5, suas 
reuniões individuais. No Conselho de 
Representantes, Leila Souza de Barros 

Signorelli de Andrade, vice-presidente 
de Comunicação Social, apresentou o 
projeto para a comemoração dos 50 anos 
da realização da primeira Convenção 
Nacional, ocorrida em 1968, no Rio de 
Janeiro. A vice-presidente de Assuntos 
Jurídicos, Eucélia Maria Agrizzi Mergár, 
mostrou um histórico completo da ação 
da GDAT e GAT. 

O Conselho Executivo decidiu sobre 
a realização do III Encontro do Sudeste 
dos Auditores Fiscais da Receita Federal 
do Brasil, em Belo Horizonte (MG), 
dia 11/10. Já o Conselho Curador da 
Fundação ANFIP de Estudos Tributários 
e da Seguridade Social deliberou sobre o 
parecer do Conselho Fiscal a respeito das 
contas da Diretoria Executiva e sobre o 
Relatório Anual de Gestão referente ao 
exercício de 2017.

Comissão apresenta Planejamento Estratégico
O novo planejamento estratégico 

da ANFIP, formulado pelo trabalho de 
uma comissão integrada pelos vice-
presidentes Sandra Tereza Paiva Miranda 
(Executiva), Paulo Correia de Melo 
(Tecnologia da Informação), Valdenice 
Seixas Elvas (Controle Orçamentário) 
e Carlos José de Castro (Administração, 
Patrimônio e Cadastro), foi um dos 
principais temas tratados durante a 
reunião do Conselho de Representantes, 
ocorrida em Aracaju (SE), dia 25/5.

O documento traz um diagnóstico 
detalhado das ações da Entidade, define 
e revisa a missão da organização, a visão 
de futuro, os valores, os objetivos, as 
estratégias e os projetos. Com base no 
planejamento, é possível acompanhar e 
a adequar os objetivos organizacionais à 
dinâmica da realidade da Associação.

Sandra Miranda, coordenadora do 
trabalho, destacou a importância da união e 

do engajamento no processo de mudança. 
“Somos um time. Para ganhar, temos que 
estar unidos. Dentro de gestão, ninguém 
trabalha individualmente. Se estamos num 
conselho, optamos em estar em um grupo”, 
disse ao Conselho de Representantes. 

A vice-presidente destacou que 
a intenção é fazer da ANFIP uma 
referência nacional e internacional 
não só na área previdenciária, mas na 
tributária também. “A nossa capacidade 
de crescer é infinita. Nós vamos avançar. 

E isso envolve planejamento”, afirmou. 
Além das informações técnicas, Sandra 
Miranda deixou uma mensagem otimista 
diante da realidade. “Vivemos um 
mundo de mudanças, não dá para olhar 
para o passado. Estamos num processo 
de avanço tecnológico importante, de 
fortalecimento da cidadania e melhorias 
dos direitos dos cidadãos. O mundo 
está mudando. O processo de trabalho 
mudou e vai mudar. A ANFIP está 
acompanhando”, frisou.
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BenefíciosANFIP e Fundação lançam 
plataforma de Educação Virtual

Uma grande novidade para os 
associados. A ANFIP e a Fundação 
ANFIP acabam de lançar a Escola 
Virtual de Educação a Distância. A 
plataforma foi apresentada durante o 
XVI Encontro Nacional dos Auditores 
Fiscais da Receita Federal do Brasil, 
realizado em Aracaju (SE).

“Inovação e Luta foi o nome da nossa 
chapa. A luta é diária. No quesito inovação, 
queremos nos aproximar cada vez mais dos 
nossos associados que estão nos estados, 
além de poder oferecer cursos em diversas 
áreas”, afirmou o presidente da ANFIP, 
Floriano Martins de Sá Neto. A proposta foi 
apresentada pela presidente da Fundação 
ANFIP, Aurora Maria Miranda Borges. 
“Pretendemos oferecer cursos tanto para os 
colegas que ainda estão na ativa, quanto aos 

aposentados e pensionistas. A escola virtual 
trará grandes conhecimento aos servidores”.

A plataforma virtual traz um avatar 
em homenagem à Auditora Fiscal Cecília 
Buzzelli, de Minas Gerais, associada 
anfipiana há 37 anos, sempre atuante 
e presente nas atividades da Entidade. 
“Sou anfipiana e muito me orgulho disso. 
Podem contar comigo sempre”, agradeceu 
Buzzelli. “O primeiro vídeo é um tutorial 
sobre a plataforma, que também faz uma 
homenagem à Cecília, que será a tutora 
da Escola Virtual”, disse a vice-presidente 
de Assuntos Parlamentares, Ilva Franca, 
que faz parte da comissão formuladora 
do projeto EAD. A plataforma estará 
disponível em breve para cadastro 
dos interessados. O vídeo tutorial está 
disponível no site da ANFIP.

Conselho de Representantes 
elege nova diretoria

O Conselho de Representantes da 
ANFIP, que reúne presidentes das entidades 
Estaduais da Associação e demais 
representantes estaduais, elegeu, por 
unanimidade, dia 28/5, em Aracaju (SE), a 
nova Mesa Diretora para o mandato de maio 
de 2018 a maio de 2019. Tereza Liduína 
Santiago Félix (CE) foi reconduzida ao 
cargo de coordenadora do colegiado.

A eleição aconteceu no Radisson 
Hotel Aracaju, local onde ocorreu o XVI 
Encontro Nacional da ANFIP.

Confira a nova composição:
Coordenadora: Tereza Liduína Santiago 
Félix (CE)
Vice-coordenadora: Isabel Nascimento 
Elias Pereira (MS)
Secretária: Rozinete Bissoli Guerini 
(ES)
Secretária-adjunta: Maria dos Remédios 
Bandeira (PB)
Suplentes
Lourival de Melo Lobo (PI)
Maria Beatriz Fernandes Branco (SP)

Seguro de Vida

A ANFIP e o BB Seguros – Mapfre 
Seguros – são parceiros no seguro de 
vida desenvolvido especialmente para 
os Auditores Fiscais da Receita Federal 
do Brasil. A empresa garante um dos 
menores preços do mercado, além de 
oferecer cobertura diferenciada e com 
proteção para o seu bem maior.

Polishop e Dynamus 
sorteiam brindes

Os participantes do XVI Encontro 
Nacional da ANFIP concorreram a 
brindes oferecidos pela Polishop e 
Dynamus, parceiras da Associação. 
Confira os associados contemplados:

Produtos Polishop
1º Secador de cabelo: Severina 

Alves Martins (PE)
2º Carregador portátil: Camilo 

Fragata dos Santos Neto (RS)
Patrocínio Dinamys 

3º Adega de vinhos: Wanda 
Thomas dos Santos (RS)

4º TV 32”: Edson de Camargo 
Castro (RJ)

Descontos em 
produtos Sony

A Dynamus oferece descontos 
para a compra de televisores Sony 
Android de 65 polegadas, com 
resolução da imagem em 4K, 
que pode ser adquirida com 40% 
de desconto, além de condições 
facilitadas para o pagamento. 
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Reforma Tributária Solidária é 
apresentada para lideranças sindicais

A ANFIP realizou, em 17/5, um 
encontro com lideranças sindicais para 
apresentar os principais pontos da 
Reforma Tributária Solidária – Menos 
Desigualdade, Mais Brasil. Todo o 
trabalho é desenvolvido em parceria com 
a Fenafisco (Federação Nacional do Fisco 
Estadual e Distrital) e escrito por mais de 
40 especialistas na área.

“Gostaria de fazer um convite às 
centrais sindicais para que os trabalhadores 
possam discutir, junto com os auditores 
fiscais da Receita Federal e com os auditores 
fiscais do Fisco Estadual, a proposta de 
uma reforma tributária diferente de tudo o 
que já tivemos até esse momento no Brasil. 
É importante não perdermos de vista que 
o Sistema Tributário serve para trazer os 
recursos indispensáveis à manutenção dos 
direitos sociais e dos serviços prestados 
à população brasileira”, destacou o 

presidente da ANFIP, Floriano Martins 
de Sá Neto.

Representantes das principais centrais 
sindicais do país apoiaram a campanha e 
enfatizaram a importância do trabalho. 
“Pensar a justiça social do país passa 
essencialmente por uma reforma tributária 
justa. Estaremos juntos para apoiar e levar 
adiante essa proposta ao conhecimento dos 
trabalhadores brasileiros. Esse também é 
um tema que precisamos colocar na agenda 
de debate dentro do processo eleitoral 
de 2018”,  destacou Artur Bueno de 
Camargo, coordenador do Fórum Sindical 
dos Trabalhadores (FST), que reúne mais 
de 20 entidades sindicais do país.

Além do FST, estiveram presentes no 
encontro: Valeir Ertle, da CUT (Central 
Única dos Trabalhadores); Linel Mazano 
e Marly Bertolino, da Confederação dos 
Servidores Públicos do Brasil (CSPB); 

Carlos Augusto Dittrich, União Geral 
dos Trabalhadores (UGT); Flauzino 
Antunes Neto, da Central Geral dos 
Trabalhadores do Brasil (CGTB). Além 
das centrais, a campanha também contou 
com o engajamento de Patrícia Naves, do 
Movimento Acorda Sociedade (MAS); 
Maria Lúcia Fattorelli, da Auditoria 
Cidadã da Dívida e de Eduardo 
Almeida Neto, do Instituto Fecomércio 
do Distrito Federal.

O movimento da Reforma Tributária 
Solidária traz um profundo diagnóstico 
do sistema tributário brasileiro e lançará 
um livro durante o Fórum Internacional 
Tributário (FIT), que ocorrerá de 4 a 6 
de junho, em São Paulo. A publicação é 
resultado do trabalho do grupo de mais 
de 40 especialistas que se debruçaram 
numa profunda análise do cenário 
tributário nacional.
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No seu Estado
CE: Esclarecimento sobre ações jurídicas

Os associados do Ceará 
puderam tirar dúvidas sobre as ações 
jurídicas em andamento, no dia 22/5. 
Participaram o presidente Floriano 

Martins de Sá Neto, a vice-presidente 
de Assuntos Jurídicos, Eucélia 
Mergár, a coordenadora do Conselho 
de Representantes e presidente da 
Estadual ACEFIP, Tereza Liduína 
Santiago Felix, além da advogada 
Aline Melo Franco.

Na pauta: o pagamento da GAT 
(Gratificação de Atividade Tributária), 
o precatório da GDAT (Gratificação de 
Desempenho de Atividade Tributária) e 
a paridade no Bônus de Eficiência.

RS e SC: Agenda da Reforma Tributária Solidária

Dando continuidade ao ciclo de 
seminários sobre a Reforma Tributária 
Solidária, realizado pela ANFIP e a 
Fenafisco, no dia 23/5 foi a vez de 

Florianópolis (SC) sediar o debate. O 
presidente da Acafip, estadual da ANFIP 
em Santa Catarina, Luiz Carlos Aguiar da 
Silva, e o vice-presidente Floriano José 
Martins participaram do evento.

O debate também foi realizado 
em Porto Alegre (RS), em 22/5, com 
a participação do vice-presidente de 
Estudos e Assuntos Tributários da ANFIP, 
Cesar Roxo Machado. O evento está 
sendo levado à todas as regiões do país.

MG: Seminário sobre a Funpresp

Aconteceu em 10/05, no 
Ministério da Fazenda, em Belo 
Horizonte (MG), o seminário “A 
Funpresp e a sua aposentadoria”. 
Os servidores presentes puderam 
tirar dúvidas sobre o novo regime 

de previdência complementar dos 
servidores públicos federais.

Dentre os participantes, estiveram os 
vice-presidentes da ANFIP Ilva Franca 
(Assuntos Parlamentares) e Décio Lopes 
(Assuntos da Seguridade Social), além 
do superintendente da RFB na 6ª Região 
Fiscal, Mário José Dehon Santiago; o 
superintendente de Administração do 
MF/MG, Acácio Cândido Santos; a 
presidente da ANFIP-MG, Ana Lúcia 
Guimarães; e o presidente da DS/BH, 
Gabriel Correa.

PA: Afisepa promove mudanças no estatuto

A representante estadual da ANFIP 
no estado do Pará, Afisepa, aprovou em 
assembleia geral as novas diretrizes para o 

Estatuto da entidade, ficando estabelecido 
que a diretoria, a partir da próxima gestão, 
será composta por sete membros e não 
mais nove, como previsto anteriormente.

A presidente da Afisepa, Maria 
Oneyde dos Santos, conduziu a reunião, 
que aconteceu em 30/4, que contou 
ainda com a presença da vice-presidente 
de Política Salarial da ANFIP, Marluce 
do Socorro da Silva Soares.

Novo canal de 
comunicação

RJ promove debate 
sobre a Reforma 

Tributária Solidária

Visando a excelência no atendimento 
aos seus associados, a ANFIP adotou 
um novo canal de comunicação voltado 
somente para assuntos jurídicos. A 
partir de agora, será mais fácil obter 
informações sobre o andamento dos 
processos e informações jurídicas em 
geral por meio de um WhatsApp, que 
será gerenciado pela própria equipe 
Jurídica da Associação.

Ao primeiro contato, será 
importante informar o nome completo, 
o número do CPF e um e-mail válido 
para o envio de resposta, se este 
for o caso, baseado na solicitação. 
Todas as demandas serão registradas 
internamente e respondidas com a maior 
rapidez possível. Enfatizamos que o 
número estará disponível apenas para 
assuntos jurídicos.

Anote o número (61) 98176-9051 e 
tire as suas dúvidas.

A vice-presidente de 
Comunicação Social da ANFIP, 
Leila Souza de Barros Signorelli de 
Andrade, participou do seminário 
Reforma Tributária Solidária: Menos 
Desigualdade, Mais Brasil, realizado 
no Sindicato dos Auditores Fiscais da 
Receita Estadual do Rio de Janeiro, na 
capital carioca. Também participaram 
do evento, dia 16/5, o presidente da 
Afiperj, José Arinaldo, e o diretor 
Administrativo, Rivaldo Barreto. 
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Fórum Internacional Tributário recebe 
representantes de 11 países em São Paulo

De 4 a 6 de junho acontece em São 
Paulo, no Teatro NET, da Vila Olímpia, 
a 1º edição do FIT (Fórum Internacional 
Tributário), uma iniciativa da ANFIP, da 
Fenafisco e da Sinafresp (Sindicato dos 
Agentes Fiscais de Rendas do Estado 
de São Paulo). Especialistas em tributos 
e economia de quatro continentes vão 
discutir as melhores práticas, mostrar um 
panorama geral da situação brasileira e 
realizar uma comparação com exemplos 
internacionais.

Nomes de peso, como o economista 
irlandês Marc Morgan, trarão experiências 
e ajudarão a apontar caminhos que possam 
tornar nosso sistema mais justo. Entre 
os assuntos que serão tratados estão: o 
sistema tributário europeu e dos BRICS 
(Brasil, Rússia, Índia, China e África do 
Sul), a experiência da América Latina, 
evasão, paraísos fiscais e meio ambiente. 

Para o presidente da ANFIP, Floriano 
Martins de Sá Neto, o Fórum é importante 
para confirmar a tese de que um 
sistema tributário mais justo fomenta a 
economia como um todo. “A experiência 
internacional nos mostra que estamos na 
contramão do que é praticado em países 
mais desenvolvidos. No Brasil temos um 
sistema regressivo com carga excessiva 
sobre o consumo. Com a mudança certa 

na calibragem tributária podemos ter 
resultados significativos no crescimento 
da economia”, conta.   

No dia 4, ocorrerá também no FIT o 
lançamento do livro A Reforma Tributária 
Necessária: Diagnóstico e Premissas, 
escrito por mais de 40 especialistas. A 
publicação traz um amplo raio-x da forma 
como se cobram tributos no Brasil e faz 
parte do movimento Reforma Tributária 
Solidária: menos desigualdade, mais 
Brasil, encabeçado pela Fenafisco e 
ANFIP, com apoio do Conselho Federal 
de Economia (Cofecon), do Departamento 
Intersindical de Estatística e Estudos 
Socioeconômicos (Dieese), da Fundação 
Friedrich-Ebert-Stiftung Brasil (FES), do 
Instituto de Estudos Socioeconômicos 
(Inesc), do Instituto de Justiça Fiscal (IJF) 
e da Oxfam Brasil.

“Todo o trabalho que fizemos é 
baseado em exemplos de países onde o 
sistema tributário é mais justo e fomenta o 
desenvolvimento. Por isso, promovemos 
o Fórum Internacional Tributário, uma 
iniciativa que traz um amplo debate e 
promove a troca de experiência entre 
renomados especialistas que representam 
11 países de realidades econômicas 
diversas”, conta o presidente da Fenafisco, 
Charles Alcantara.

PLS 395/17: 
Entidades pressionam 
e matéria é arquivada

A atuação assertiva da ANFIP, 
em conjunto com o Fórum Nacional 
de Carreiras Típicas de Estado 
(Fonacate), trouxe mais uma vitória 
para os servidores. O Projeto de Lei do 
Senado (PLS) 395/2017, que dispõe 
sobre a compensação financeira entre 
os Regimes Próprios de Previdência 
dos servidores titulares de cargos 
efetivos da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios, foi 
arquivado em 16/5.

A decisão foi do presidente 
do Senado Federal, Eunício 
Oliveira (MDB/CE), que deferiu 
o requerimento apresentado pelo 
senador Garibaldi Alves (MDB/
RN), autor do projeto, solicitando a 
retirada, em definitivo, da matéria.

A ANFIP considera positiva 
a decisão do senador Garibaldi 
Alves, que acatou as sugestões e as 
preocupações das Carreiras Típicas 
de Estado, manifestadas durante 
reunião realizada em 9 de maio. Na 
ocasião, as entidades alertaram sobre 
a falta de um amplo diálogo para 
tratar a matéria, com teor de grande 
impacto para o funcionalismo, 
que, dentre outras questões, prevê 
alíquotas suplementares dos entes 
federados e todo o conjunto de 
segurados - ativos, inativos e 
pensionistas - do respectivo regime 
próprio, destinadas à cobertura 
do déficit financeiro e atuarial. A 
alíquota, conforme previa o texto, 
seria progressiva de acordo com 
a remuneração do cargo efetivo 
do servidor ou do provento do 
aposentado e pensionista, podendo 
chegar a 22%.

1 – Deve ser pensada na perspectiva 
do desenvolvimento
2 – Deve estar adequada ao propósito 
de fortalecer o Estado de bem-estar 
social em função do seu potencial 
como instrumento de redução das 
desigualdades sociais e promotor do 
desenvolvimento nacional
3 - Deve avançar no sentido de 
promover a sua progressividade pela 
ampliação da tributação direta

4 - Deve avançar no sentido de promover 
a sua progressividade pela redução da 
tributação indireta
5 - Deve restabelecer as bases do 
equilíbrio federativo
6 - Deve considerar a tributação ambiental
7 - Deve aperfeiçoar a tributação sobre o 
comércio internacional
8 - Deve fomentar ações que resultem 
no aumento das receitas, sem aumentar 
a carga tributária

São premissas da proposta de Reforma Tributária Solidária:
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