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ANFIP contrata ex-presidente 
do STF para atuar pela paridade

A ANFIP assinou contrato com a 
Advocacia Velloso, cujo titular é o ex-
presidente do Supremo Tribunal Federal 
(STF), Carlos Velloso, a fim de, por 
medidas judiciais, garantir aos associados 
a manutenção de seus direitos tendo em 
vista a edição da Medida Provisória 
765/16 (reajuste salarial dos Auditores 
Fiscais da Receita Federal do Brasil). 
Representando a ANFIP estavam os 
vice-presidentes Floriano Martins de Sá 
Neto (Política de Classe), Renato Albano 
Junior (Assuntos Jurídicos) e Misma 

Rosa Suhett (Aposentadorias e Pensões), 
e o coordenador da Mesa do Conselho 
de Representantes, Jorge Cezar Costa. A 
reunião ocorreu no dia 21 de março. 

As ações judiciais a serem 
interpostas visam garantir aos associados 
aposentados e pensionistas a percepção, 
nos mesmos moldes dos servidores 
ativos, do Bônus de Eficiência e 
Produtividade, em razão da paridade 
constitucional; garantir aos associados 
da ativa isonomia na percepção do 
bônus, caso ele seja mantido após a 

conversão em lei da medida provisória, 
e o restabelecimento das rubricas 
que compunham a remuneração dos 
associados antes da sua transformação 
em subsídio, já que a MP reinstituiu o 
vencimento básico.

Carlos Velloso, além de ter sido 
ministro e presidente do STF, é filósofo, 
professor, escritor e jurista. Fazem parte 
ainda da banca os advogados Carlos 
Mário Velloso Filho, Sérgio Carvalho, 
Érico Carvalho, Ana Flávia Velloso e 
Gabriela Dourado Mattos. 

ANFIP defende subsídio em reunião com relator
Dirigentes da ANFIP se reuniram, 

em 22 de março, em Brasília, com o 
senador Fernando Bezerra Coelho (PSB/
PE), relator da Medida Provisória (MP) 
765/16. A iniciativa é mais uma ação do 
firme trabalho da Entidade em defesa da 
manutenção do subsídio, além de buscar 
a garantia dos direitos dos associados, já 
que, com a edição da MP, os Auditores 
Fiscais voltaram a receber por vencimento 
básico. Pela ANFIP, participaram o 
presidente Vilson Antonio Romero, os 

vice-presidentes Floriano Martins de Sá 
Neto (Política de Classe) e Paulo Correia 
Melo (Tecnologia da Informação), a 
suplente do Conselho Executivo Dejanira 
Braga e a presidente da Estadual da 
ANFIP em Pernambuco (Asfipe), Rita de 
Cassia Cavalcanti Couto.

Na oportunidade, os dirigentes 
trataram das emendas apresentadas por 
iniciativa da Entidade, que defendem, 
prioritariamente, a forma de remuneração 
nos mesmos moldes da concedida aos 

delegados e peritos da Polícia Federal, 
impedindo a quebra da paridade entre 
ativos, aposentados e pensionistas. A 
ANFIP também sugeriu ao relator a 
abertura de um diálogo permanente para 
construção ou aperfeiçoamento do texto 
da proposição.

O senador Fernando Bezerra 
ouviu atentamente os argumentos 
dos representantes da Associação 
e se colocou à disposição para dar 
continuidades a esses debates.
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Leve a ANFIP na palma  
da mão. Baixe já o app!

O aplicativo da ANFIP atualizado 
para dispositivos móveis já está 
disponível nas plataformas Android e 
IOS, podendo ser baixado gratuitamente 
pelo Google Play e pela App Store, 
respectivamente. 

Tenha acesso imediato às principais 
notícias da Entidade, assim como aos 
vídeos – como os produzidos recentemente 
que destacam o papel social do Auditor 
Fiscal da Receita Federal e o que alerta 
para a reforma da Previdência. Os 
convênios disponíveis para os associados 
também podem ser consultados. 

Baixe agora e tenha na palma da 
sua mão informações atualizadas a 
qualquer hora!

XXVI Convenção Nacional
Preparativos em pleno andamento

Os preparativos para a XXVI 
Convenção Nacional da ANFIP, que 
acontece de 20 a 23 de maio, no Complexo 
21, em Brasília, estão em pleno andamento. 
Várias ações precisam ser cumpridas antes 
do evento e necessitam da participação 
dos associados, entre elas a eleição dos 
convencionais, a apresentação de teses 
e propostas e o próprio agendamento de 
hotel e transporte. 

Eleição dos convencionais – A eleição 
para convencionais acontece no dia 3 de 
abril. As atividades são conduzidas pelas 
Estaduais/Representações da Associação. 
O cronograma completo pode ser conferido 
na página da ANFIP na internet, em banner 
rotativo no destaque.

Teses - O concurso de Teses 
consiste na elaboração de trabalho de 
dissertação escrita, versando sobre os 
temas sugeridos no Regulamento. Para 
que seja aceito, é preciso seguir as regras 
gerais de apresentação.

O material pode ser encaminhado até 
20 de abril pelo e-mail teses@anfip.org.br, 
por meio postal, devendo a correspondência 
ser encaminhada à ANFIP (endereço: SBN 
Quadra 1, Bloco H, Edifício ANFIP, CEP 
70040-907, Brasília-DF), ou entregue 
diretamente ao protocolo da Entidade, 
em meio papel, contento também o 
arquivo magnético gravado em CD, em 
formato word.

Serão sorteados cinco Tablets Ipad 
mini 4.32 Gb ao autor das Teses aprovadas 

pelo Plenário da XXVI Convenção. 
Propostas – As Propostas são 

trabalhos destinados exclusivamente 
para sugerir reformas ou alterações 
no Estatuto da ANFIP. Cada trabalho 
deverá ser elaborado separadamente por 
artigo, incluídos, quando for o caso, os 
parágrafos, incisos, letras ou números 
que se pretenda modificar, com a 
respectiva justificativa.

As sugestões podem ser encaminhadas 
até o dia 10 de abril pelo e-mail 
propostas@anfip.org.br, encaminhadas 
para o endereço da Entidade ou entregues 
diretamente ao protocolo da ANFIP, em 
meio papel, contendo também o arquivo 
magnético gravado em CD. 

Conextur – A Conextur Turismo 
apresentou uma série de pacotes de 
hospedagem para os participantes da 
XXVI Convenção. O local do evento, além 
de abrigar os auditórios, também é uma 
rede de hotéis na capital federal. Confira 
na página da ANFIP as informações.

Regimento Interno – O Conselho 
Executivo também aprovou a proposta 
de Regimento Interno das reuniões 
ordinárias e extraordinárias das 
Convenções Nacionais da Entidade. 
O documento será encaminhado aos 
convencionais eleitos e natos, com 
antecedência mínima de trinta dias do 
início da Convenção, e será submetida 
com as emendas apresentadas à votação 
na primeira reunião do plenário.

Indicado da ANFIP é nomeado para Jusprev
A Previdência Associativa do 

Ministério Público, da Justiça Brasileira e 
dos Auditores Fiscais da Receita Federal 
do Brasil (Jusprev) realizou, no dia 17 de 
março, em Curitiba, a primeira reunião 
dos Órgãos Colegiados de 2017. Dentre 
os itens discutidos, a aprovação das 
Demonstrações Atuariais e a apresentação 
do Relatório de Acompanhamento da 
Política de Investimentos, referente ao 4º 
trimestre de 2016. Participou do evento o 
vice-presidente de Assuntos da Seguridade 
Social da ANFIP, Décio Bruno Lopes.

Na ocasião, o Conselho Deliberativo 
nomeou os indicados pelo Colégio de 
Instituidoras para integrarem o Comitê 
de Investimento. Ao lado de Fabio 

Esmanhotto, Marco Tuoto e Willian Lira, 
passam a atuar: Felipe Locke (indicado 
pela APMPSP), Francisco Borges 
(indicado pela Ameron), Gervásio Protásio 
(indicado pela Amma), Maurício Trevisan 
(indicado pela AMPRS) e Miguel Arcanjo 
Simas Nôvo (indicado pela ANFIP).

Também na reunião, Maria Tereza 
Uille Gomes, fundadora e até então 
diretora-presidente da Jusprev, anunciou a 
renúncia ao cargo. Ela passa a fazer parte 
do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). 
Quem assume a presidência é Antonia 
Lélia Neves Sanches, procuradora da 
República aposentada, que ocupava 
o cargo de coordenadora nacional da 
Comissão de Relações Institucionais.

ANFIP cria hotsite exclusivo 
sobre Previdência

Para deixar os associados e a 
sociedade em geral por dentro de 
todas as notícias sobre a PEC 287/16, 
a ANFIP criou um hotsite com 
conteúdo exclusivo sobre a reforma da 
Previdência. A ferramenta online traz 
notícias da ANFIP, publicações, artigos, 
reportagens da grande mídia, galeria de 
imagens, documentos diversos, cartilhas 
de outras entidades e acompanhamento 
da tramitação da PEC. A nova página é 
atualizada diariamente com novidades 
sobre o assunto de interesse de todos 
os cidadãos. Confira as informações no 
destaque da página da ANFIP na internet.
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ANFIP defende Previdência na Comissão Especial 
O presidente da ANFIP, Vilson 

Antonio Romero, participou no dia 21 
de março, juntamente com o ministro 
do Planejamento, Orçamento e Gestão, 
Dyogo de Oliveira, de audiência pública 
da Comissão Especial que analisa a 
Proposta de Emenda à Constituição 
(PEC) 287/16, que trata da reforma da 
Previdência. 

Vilson Romero defendeu a 
metodologia usada pela Entidade para 
calcular os recursos da Previdência 
Social, afi rmando que ela é referendada 
por outras instituições, como o IEPrev, o 
Conselho Federal da OAB e o Conselho 
Federal de Economia. Segundo ele, há 
muitas distorções a serem corrigidas, 
como a aposentadoria rural, por exemplo.

Romero também disse que existem 
problemas no RPPS, mas que a proposta 
de reforma do governo nessa área 
entrega a previdência complementar ao 
mercado. O expositor disse, ainda, que 
não existe nenhuma instituição mais 
saqueada do que a Previdência Social, 

cujos recursos são desviados para as 
mais diversas áreas. 

Romero listou todas as receitas 
da Previdência Social prevista 
pela legislação constitucional e 
infraconstitucional, que, juntas, somam 
mais de R$ 600 bilhões, o que confi gura 
uma sequência de superávits nos últimos 
anos. Entre 2012 e 2015 o sistema 
foi superavitário, chegando a R$ 11,1 
bilhões de receitas acima das despesas 
há dois anos. O resultado leva em conta 
o que a Constituição considera despesa 
da Seguridade. 

Além disso, Romero fez uma 
série de propostas para reformar a 
Previdência pelo lado das receitas e 
não simplesmente das despesas, como 
fez o governo. Entre elas, a revisão do 
fi m das desonerações sobre as folhas 
das empresas e a revisão das isenções 
para entidades fi lantrópicas. Por fi m, o 
presidente da ANFIP criticou a fi xação 
de idade mínima para aposentadoria.

Dyogo de Oliveira iniciou sua 

exposição afi rmando que o Brasil está 
passando por um momento de retomada 
de crescimento e que a reforma da 
Previdência é estritamente necessária 
para o país e não é exagerada, mas 
gradual, com regras de transição de 20 
anos, e progressiva. 

Oliveira falou que a reforma não 
vai reduzir a despesa da Previdência 
sobre o PIB no início, mas estabilizá-
la. O ministro afi rmou, ainda, que a 
Previdência e o BPC já são 54% do 
Orçamento, podendo chegar a 66% em 
2026, caso a reforma não seja aprovada. 

Deputados que participaram da 
audiência discordaram sobre a situação 
das contas da Seguridade Social. Para 
os parlamentares favoráveis à reforma, 
a Seguridade opera com defi cit, 
provocado, sobretudo, pelos gastos 
previdenciários. Para os contrários à 
PEC 287, o sistema tem superavit, não 
justifi cando a reforma.

Com informações da Câmara dos 
Deputados e do Radar Legislativo.

ANFIP intensifi ca 
campanha que destaca 
papel social do Auditor

Em mais uma veiculação da 
campanha "O Papel Social do Auditor 
Fiscal da Receita Federal do Brasil", 
a ANFIP lança o segundo vídeo onde 
destaca a importância da atividade 
desenvolvida pela categoria. Os 
Auditores são os responsáveis pela 
arrecadação tributária federal, da qual 
60% é destinada aos programas sociais, 
em especial os da Seguridade Social, 
compreendendo as ações nas áreas de 
Saúde, Assistência, Previdência Social. 
O vídeo pode ser conferido no canal da 
ANFIP no Youtube  e no Facebook da 
Entidade. Confi ra! Compartilhe! 

Estudo da ANFIP e Dieese contesta 
projeções atuariais do governo

Organizado pelos professores 
Claudio Castelo Branco Puty, da 
Universidade Federal do Pará, e Denise 
Lobato Gentil,  da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro, a ANFIP e o 
Dieese (Departamento Intersindical de 
Estatística e Estudos Socioeconômicos) 
lançam a publicação "A Previdência 
Social em 2060: as inconsistências do 
modelo de projeção atuarial do governo 
brasileiro". O estudo, já disponível nas 
plataformas digitais, também contou 
com a colaboração de Carlos Patrick 
Silva, Carlos Renato Lisboa Francês, 
Eliane Cristina de Araújo e Sólon 
Venâncio de Carvalho – economistas, 
engenheiros e especialistas em 
ciências da computação e matemática 
computacional.

A publicação tem por propósito 
promover o debate sobre as inúmeras 
inconsistências do "modelo" atuarial 
do governo brasileiro. No caso da 
Previdência Social, as "proezas 
matemáticas” geram propostas 
dramáticas. É preocupante que a 
reforma da Previdência seja justifi cada 

por projeções catastrofi stas para 2060. 
Como amplamente comprovado no 
estudo, o governo não dispõe de modelo 
de projeção atuarial confi ável, não se 
sabe sequer se há "modelo" atuarial, já 
que ele jamais foi tornado público. 

“A Previdência Social em 2060: as 
inconsistências do modelo de projeção 
atuarial do governo brasileiro” dirige-se 
a toda classe trabalhadora; aos sindicatos, 
associações e movimentos sociais que se 
mobilizam em defesa da Previdência e 
da Seguridade Social; às entidades de 
representação profi ssional e empresarial 
comprometidas com o aperfeiçoamento 
das regras da Previdência e Assistência 
Social; aos partidos e parlamentares que 
irão discutir a reforma da Previdência 
na sociedade e no Congresso Nacional; 
e por fi m, ao governo que é autor da 
Proposta de Emenda Constitucional 
(PEC) 287/2016. 

O documento é um convite dos 
autores para um debate amplo, plural 
e democrático, mobilizados em defesa 
da cidadania conquistada com a 
promulgação da Constituição de 1988.
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