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Carta do leitor
Na entrevista que fez comigo para Revista do Fisco há
uma informação publicada incorretamente. Trata-se do
relato de autuação realizada no Posto Fiscal de Teixeira,
cujo valor publicado foi de R$ 3 milhões. O valor correto da autuação é de R$ 13 mil. Agradeço pela atenção.
Sávio Rebelo Gomes - auditor fiscal tributário estadual.
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Editorial

Carreira fiscal,
uma carreira
de estado
Nesta edição, trazemos uma parte
da história da AFRAFEP, com a entrevista
de um dos seus fundadores, o aposentado
Antônio de Caldas Castro e através dela
podemos perceber o quanto evoluiu a
associação na prestação de serviços e
assistência ao seu associado. De modo
transparente e cumprindo com um dos
nossos compromissos de campanha,
apresentamos a prestação de contas da
entidade, praticando a transparência da
gestão. De modo exclusivo, entrevistamos
o presidente da OAB, Marcos Vinicius
Furtado, sobre a atual conjuntura política
e o exercício da democracia.
Mas, estamos em festa recebendo
o Congresso FEBRAFITE, promovido pela
Federação com o apoio da Associação dos
Auditores Fiscais do Estado da Paraíba
(AFRAFEP) tendo como tema Carreira
Fiscal, estado presente. Sim, a carreira
de auditor fiscal é uma carreira de
estado, com todas as prerrogativas desta
circunstância. Desempenhamos uma
função primordial porque garantimos os
recursos para a prestação dos serviços
públicos.
Na abertura falaremos sobre
a Presença do Estado. Temos painel
Internacional sobre Cooperação com
Intermediários Tributários – Operações
com Cartões de Crédito e Débito; Imposto
Sobre Grandes Fortunas – Viabilidade
e As Administrações Tributárias e o
Fortalecimento Institucional. Também
estará na pauta Previdência dos
Servidores Públicos, Educação Fiscal,
4

Administração Fiscal e Controle interno;
Os desafios do pacto federativo. É
uma honra para a Paraíba sediar tão
importante evento.
Temos, ainda, as nossas seções
que tratam do cotidiano profissional do
auditor fiscal, um bom roteiro de viagem
em Paisagem Vista e uma reflexão sobre
o nosso plano AFRAFEP SAÚDE, que é
realmente diferenciado porque é voltado
para a categoria.
Em Espaço Sindical temos a posse
da diretoria do Sindifisco e a mobilização
feita pela entidade, em defesa da
categoria e de uma remuneração justa.
Uma data importante como o Dia das
Mães teve uma celebração vibrante no
nosso Balneário.
E, ainda trazemos bons artigos com
informações interessantes de cuidados
com o coração, com o sistema urinário
e estreamos o Guia Médico falando
sobre uma das especialidades que
prestamos atendimento, e, neste caso é
a Oftalmologia. Temos uma análise sobre
a unificação de alíquotas e o sistema
federalista brasileiro.
Que a leitura da Revista do Fisco
seja produtiva.

Alexandre José Lima Sousa
Presidente da AFRAFEP
Ano 43 | Número 380 | Maio 2013

5

Evento

A importância do congresso da Febrafite ao
longo dos anos tem sido demonstrado como
um momento de qualificação profissional,
crescimento pessoal e congraçamento e
troca de experiência entre as carreiras
das diversas unidades da federação e
com outros fiscos municipal, federal e até
administrações tributárias de outros países
Roberto Kupski

Congresso Febrafite
destaca importância
da carreira fiscal
Entre os dias 26 e 29
de maio João Pessoa
receberá auditores fiscais
do Brasil e do mundo

6

Por Alinne Simões

H

á quase dois anos, a cidade
de São Paulo sediava o
Congresso da Febrafite, ao
término das atividades, o
Conselho Deliberativo se
reunia para escolher o próximo destino
do Congresso, sendo escolhida a cidade
de João Pessoa. Essa é a primeira
vez que a capital paraibana sediará o
evento, que já foi realizado em Natal (RN),
Belo Horizonte (MG), Manaus (AM), em
Salvador (BA) – por duas vezes -, e em
São Paulo (SP). O encontro será realizado
no auditório do Hotel Tambaú e tem a
Associação dos Auditores Fiscais da
Paraíba (Afrafep) como entidade anfitriã.

“O
Conselho
Deliberativo
da
FEBRAFITE escolheu João Pessoa
considerando alguns fatores: a cidade
ainda não havia sediado um Congresso,
ela, além de ser muito bonita, conta com
uma satisfatória infraestrutura para
receber os 700 congressistas que são
esperados e também os palestrantes”,
afirma a presidente da Associação dos
Funcionários Fiscais do Estado de Minas
Gerais (AFFEMG), Maria Aparecida Neto
Lacerda e Meloni, mais conhecida por
Papá.
O Congresso FEBRAFITE que, está
na sua nona edição nacional e quarta
internacional é o maior evento do
Fisco Estadual Brasileiro e tem como
tema principal “Carreira Fiscal, Estado
Presente”. De acordo com Alexandre
Sousa, presidente da Afrafep, o tema
remete a reflexão da carreira fiscal e sua
importância “visto que as regras visam o
equilíbrio entre os atuantes nos mercados,
de modo que o Estado possa garantir ao
cidadão regras claras, serviços de boa
qualidade atendidos com a contribuição
dos cidadãos de modo justo. Tal atuação
nem sempre será pacífica, pois estaremos
trabalhando
contrariando
vários
interesses. Por isto, a sociedade precisa
de um Fisco estruturado, preparado de
modo que qualquer interferência externa
seja banida”.
Para Papá, o tema traduz muito
sobre o momento atual no qual estão
vivenciando os auditores fiscais, onde a

não presença do Estado tem implicado
em catástrofes, abandono de setores da
sociedade, negativa de cidadania.
O presidente da Febrafite, Roberto
Kupski, afirma que “a importância do
congresso da Febrafite ao longo dos
anos tem sido demonstrado como um
momento de qualificação profissional,
crescimento pessoal e congraçamento e
troca de experiência entre as carreiras
das diversas unidades da federação e
com outros fiscos municipal, federal e
até administrações tributárias de outros
países”.
“Acredito que uma categoria forte
se faz com detalhes e acontecimentos
importantes, e o Congresso Febrafite
(nacional/ internacional), traz visões
das mais modernas e diferentes para
a atualização dos colegas, e mostra a
cada dois anos, transformações de uma
classe, com problemas sim, mas também
com muito conhecimento”, completa
Angela Manzoti Nahman, segunda vicepresidente da Associação dos Agentes
Fiscais de Rendas do Estado de São Paulo
(Afresp).
A expectativa dos organizadores é de
que mais de 700 auditores fiscais do Brasil
e do mundo participem do Congresso.
E que ele deixe novamente sua marca e
grandiosidade,“uma marca já da Febrafite
e de suas associações afiliadas que conta
com o apoio do Centro Interamericano
de Administrações Tributárias”, revela
Kupski.
Ano 43 | Número 380 | Maio 2013

7

Evento
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Palestrantes
renomados

Programação cultural
de qualidade

Participarão
do
Congresso
palestrantes
nacionais
e
internacionais, das áreas tributárias,
jurídicas, econômicas e outras de
interesse da categoria fiscal. A
coordenação tomou cuidado para
que o evento tivesse os palestrantes
do mais alto nível e que trouxessem
temas instigantes e relevantes que
venham enriquecer profissionalmente
os congressistas.
Dentre alguns nomes podemos
citamos o de Marcus Vinícius
Furtado
Coêlho,
presidente
do
Conselho Federal da OAB; o senador
da República, Randolfe Rodrigues;
Marisa Yori, diretora da Consultoria
Tributária da Direção Geral Impositiva
(DGI) de Montevidéu, no Uruguai; o
professor doutor da Universidade de
Lisboa João Ricardo Catarino. Além
de Márcio Ferreira Verdi, secretário
executivo CIAT (Centro Interamericano
de Administração Tributária); João
Dado, deputado federal pelo PDT de
São Paulo; Eudaldo Almeida de Jesus,
Coordenador Geral do ENCAT; Gustavo
Augusto Nunes de Albuquerque,
auditor fiscal da Receita Estadual da
SEFAZ – CE; Guilherme Guimarães
Feliciano, presidente da Associação
dos Magistrados da Justiça do
Trabalho 15ª Região; e Jéssier Quirino,
poeta, escritor e compositor paraibano
que ministrará um painel motivacional.
“Assim, a programação do evento
responde às nossas demandas, tanto
no aspecto da segurança necessária
para desempenharmos uma função
que é essencial e exclusiva de Estado,
como na proteção e fortalecimento da
carreira”, ressalta Papá.

A programação cultural do encontro
teve a coordenação do diretor Social de
Relações Públicas, Turismo e Cultura da
Afrafep, Kennedy Costa, que, com seu vasto
conhecimento na área musical e cultural
da Paraíba, preparou atividades variadas
e bastante ecléticas para descontrair os
congressistas nos quatro dias de encontro.
A abertura será realizada pela a
vocalista da Banda Clã Brasil, Lucyane
Pereira Alves, com a execução do Hino
Nacional. Haverá, ainda, show com Quarteto
de Trombones que é um grupo formado
por professores do curso de Música, da
UFPB. Já no coquetel da abertura, a Banda
Tony Leon animará os congressistas com a
tradicional Música Popular Brasileira, bem
como, clássicos internacionais.
Dentro da programação cultural
haverá também show com o cantor,
cordelista e rabequeiro, Beto Brito, que
vai fazer todos dançarem muito coco.
E, para encerrar o evento shows com a
Banda Clã Brasil e Tuareg’s.
O IX Congresso Nacional e o IV
Internacional da Febrafite será uma
grande oportunidade para os auditores
fiscais se atualizarem, participando
de debates ricos que levantarão que
influenciam o diariamente o cotidiano da
categoria fiscal. “Não percam nenhum
momento desse Congresso, participem de
todas as atividades, os painéis, as oficinas,
os momentos culturais que estão sendo
tão bem organizados e programados
pela nossa afiliada Afrafep. Eu não tenho
dúvida de que cada colega, familiar que
participar de cada momento, vai sair com
vontade de que o próximo congresso não
demore dois anos, mas que seja logo ou
que os dois anos passem rapidamente”,
convoca Roberto Kupski.

Randolfe Rodrigues

Clã Brasil

Jessie Quirino

João Dado

Tuareg’s

Beto Brito
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PROGRAMAÇÃO

PROGRAMAÇÃO
PROGRAMAÇÃO
15 horas
19h30min

21h30min

10 horas

Agraciados:
André Luiz Barreto de Paiva Filho - Secretário-Adjundo da Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande do Norte
Eudaldo Almeida de Jesus - Coordenador Geral do ENCAT
Márcio Ferreira Verdi - M.D. Secretário Executivo do Centro Interamericano de Administrações Tributária - CIAT
Randolfe Rodrigues - Senador da República-PSOL/AP
Rede Globo de Televisão

Coquetel de Boas Vindas

16h30min

18 horas
20 horas

Intervalo almoço
‘‘COOPERAÇÃO COM INTERMEDIÁRIOS TRIBUTÁRIOS OPERAÇÕES COM

Diretora da Consultoria Tributária da DGI (Direção Geral Impositiva)
Montevideo - Uruguai (30')

11h15min

Secretario Executivo CIAT (Centro Interamericano de Administração Tributária)

16h15min

Coffee Break
Painel Internacional: ‘‘IMPOSTO SOBRE GRANDES FORTUNAS - VIABILIDADE’’

16h45min

Palestrante: João Ricardo Catarino

Palestrante: Márcio Ferreira Verdi

(40')

Secretario Executivo CIAT (Centro Interamericano de Administração Tributária)

Debatedor: Nuno Filipe Silva Barroso
Presidente da Associação dos Prossionais da Inspeção Tributária - APIT Lisboa -Portugal

Debates

Apresentação de cultura popular - GRUPO CIRANDA
Patrocínios:

Organição:

Quarta Feira -29 de Maio de 2013

Palestrante:Juarez Freitas

(10')

Constitucionalista, presidente do Instituto Brasileiro de Altos Estudos de Direito Público

PAINEL : DESAFIOS DO PACTO FEDERATIVO
Palestrante: André Luiz Barreto de Paiva Filho
Debates

Secretário-Adjundo da Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande do Norte

15h45min

Plenária de enceramento e leitura da Carta de João Pessoa

16h45min

Coffee Break

17h15min
DE ADMINI

Painel : A ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E O CONTROLE INTERNO

14h30min

(50')

(50')

Participação Política do Fisco
Leitura da carta de João Pessoa/PB
PAINEL : Motivacional
Jessier Quirino

Poeta, escritor, compositor

Apoio Institucional:
ST
R

ES
ÇÕ
A

O
AN
IC

Coordenador de Educação Fiscal e Memória Institucional (40')

Debatedor: Raimunda Ferreira de Almeida
Diretora-Geral Adjunta-ESAF(10')
Debates

Intervalo almoço

17horas

TRIBUTÁR
IA
S

RO INTERAM
NT
ER
CE

Realização :

Encerramento dos trabalhos do dia

Noite Artística

12h45min

Painel Internacional: ‘‘AS ADMINISTRAÇÕES TRIBUTÁRIAS E O FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL’’

19 horas

Debates

Debates

(40')

Encerramento dos trabalhos do dia

(50')

Oficina D: NOTA FISCAL ELETRÔNICA DO CONSUMIDOR

PROGRAMAÇÃO
10 horas

Palestrante: Márcio Ferreira Verdi

18h30min

Debates

Palestrante: Antônio Henrique Lindemberg Baltazar

Painel Internacional: "Diagnóstico e Desempenho das Administrações
Tributárias na América Latina - 2006/2010. (30')

Debates

Coffee Break

Painel : EDUCAÇÃO FISCAL

(10')

Lisboa/Portugal

Oficina B: SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - ANTECIPAÇÃO DO FATOR GERADOR
Palestrante: Helcônio de Souza Almeida
Auditor Fiscal do Estado da Bahia (50')
Debates

Agente Fiscal de Rendas da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo (50')

Senador da República-PSOL/AP (50')

Professor Universitário -

Gustavo Augusto Nunes de Albuquerque
Auditor Fiscal da Receita Estadual da SEFAZ - CE (50')

Palestrante: Newton Oller de Mello

Palestrante: Randolfe Rodrigues

Debates

Debates

Diretora de Projetos na área Direito e Diagnósticos

Painel: CARREIRA FISCAL, ESTADO PRESENTE

Debates

17h35min

14h30min

Palestrante: Profa. Jussara Suzi Borges Nasser Ferreira

Presidente Nacional da OAB Conselho Federal (50')

Debatedor: Eudaldo Almeida de Jesus
Coordenador Geral do ENCAT

Intervalo almoço

Oficina C: DIAGNOSTICO DO FISCO ESTADUAL

Palestrante: Marcus Vinícius Furtado Coêlho

14h30min

Debates

Oficina A: RESOLUÇÃO nº13 DO ESTADO FEDERAL

16 horas

Palestrante: Marisa Yori CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO’’

15h25min

12h45min

Segunda Feira - 27 de Maio de 2013

Painel Internacional:

Palestrantes:
João Dado - Deputado Federal-PDT/SP (40')
Lucieni Pereira - Presidente da ANTC e Auditora do TCU (40')
Guilherme Guimarães Feliciano

Presidente da Associação dos Magistrados da Justiça do trabalho 15ª Região (AMATRA XV) (40')

Painel: PRESENÇA DO ESTADO

Debates

12h45min

10 horas

Credenciamento
Solenidade de Abertura - Entrega das Comendas da Ordem do Mérito FEBRAFITE

Debates

11h15min

PAINEL: PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS

Domingo - 26 de Maio de 2013

PROGRAMAÇÃO

Terça Feira - 28 de Maio de 2013

21 horas

Jantar de Confraternização com Música ao vivo - Sorteio de um carro zero km

AFRAFEP/PB

10
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Balanço 2012
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADA AFRAFEP
DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2012

BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADA AFRAFEP
ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012

Valores em R$ 1.000,00

Valores em R$ 1.000,00
31/12/2012

31/12/2011

ATIVO

9.332

8.385

CIRCULANTE

4.437

3.636

Disponível

1.118

1.012

Aplicações Financeiras

2.286

1.806

850

684

Títulos e Créditos a Receber

58

52

Valores e Bens

48

22

Estoques

73

57

4

3

4.895

4.749

42

-

4.830

4.749

23

23

PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL

9.332

8.483

CIRCULANTE

3.581

2.935

Provisões Técnicas com Operações de Assistência de Saúde

2.195

2.176

Tributos e Encargos a Recolher

302

183

Empréstimos e Financiamentos

66

19

Obrigações com Pessoal

308

139

Fornecedores

437

420

1

-

6.023

5.448

492

492

Reservas

7.287

7.269

Reservas de Capital

2.943

2.925

Reservas de Reavaliação

4.344

4.344

Resultados Acumulados

(1.756)

(2.313)

Créditos de Operações com Plano de Saúde

Despesas Antecipadas
NÃO CIRCULANTE
Investimentos
Imobilizado
Intangível

Outros Débitos a Pagar
PATRIMÔNIO SOCIAL
Capital Social

12

Receita Operacional Bruta
Contraprestações Efetivas do Plano Assistencial
Venda de Produtos Farmacêuticos
Mensalidades Social
Aluguel Social
(-) Custos
Eventos indenizáveis
Custo dos Produtos Vendidos
(=) Resultado Operacional Bruto
(-) Despesas Administrativas
(+) Outras Receitas Operacionais
(+) Receitas Financeiras
(-) Despesas Financeiras
(-) Outras Despesas Operacionais
(=) Resultado Líquido

31/12/2012

31/12/2011

22.878
19.869
990
1.933
86
(16.386)
(15.477)
(909)
6.492
(6.013)
2
232
(59)
(5)
649

21.172
18.423
891
1.799
59
(16.124)
(15.341)
(783)
5.048
(5.489)
53
223
(42)
(207)

DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO SOCIAL – AFRAFEP
DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2012
Valores em R$ 1.000,00

Saldo em 31.12.2011
Ajustes de Exercícios Anteriores
Resultado no Exercício
Saldo em 31.12.2012

CAPITAL
SOCIAL

RESERVA
DE CAPITAL

RESERVA DE
REAVALIAÇÃO

RESULTADOS
ACUMULADOS

TOTAL

492

2.925

4.344

492

18
2.943

4.344

(2.313)
(92)
649
(1.756)

5.448
(92)
667
6.023

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADA AFRAFEP SAÚDE
DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2012
Valores em R$ 1.000,00

Contraprestações Efetivas do Plano Assistencial
(-) Eventos indenizáveis
(=) Resultado das Operações com Plano de Saúde
(-) Despesas Administrativas
(+) Outras Receitas Operacionais
(+) Receitas Financeiras
(-) Despesas Financeiras
(-) Outras Despesas Operacionais
(=) Resultado Líquido

31/12/2012

31/12/2011

19.869
(15.477)
4.392
(3.961)
2
224
(53)
(5)
599

18.423
(15.341)
3.082
(3.389)
53
193
(35)
(95)
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Balanço 2012

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADA AFRAFEP FARMÁCIA
DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2012
Valores em R$ 1.000,00

Vendas de Produtos Farmacêuticos
(-) Custo dos Produtos Vendidos
(=) Resultado das Vendas de Produtos
(-) Despesas Administrativas
(+) Receitas Financeiras
(-) Despesas Financeiras
(=) Resultado Líquido

31/12/2012

31/12/2011

3. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

990.257
(908.778)
81.479
(143.451)
5.372
(481)
(57.081)

890.689
(783.379)
107.310
(101.827)
24.864
(978)
29.369

a. Escrituração contábil
É adotado o regime de competência para o registro das mutações patrimoniais ocorridas no exercício, o
que implica no reconhecimento das receitas, custos e despesas no período em que efetivamente ocorrem,
independentemente de seu pagamento ou recebimento.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADA AFRAFEP SOCIAL
DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2012
Valores em R$ 1.000,00

Receitas dos Serviços da Social
Mensalidade
Aluguel
(-) Despesas Operacionais
Despesas com Pessoal
Despesas com Serviços de Terceiros
Despesas Administrativas
Despesas Tributárias
Outras Despesas Operacionais
(+/-) Resultado Financeiro
(+) Receitas Financeiras
(-) Despesas Financeiras
(=) Resultado Líquido

31/12/2012

31/12/2011

2.018.939
1.932.966
85.973
(1.908.572)
(782.905)
(494.399)
(592.584)
(38.594)
(90)
(3.382)
3.118
(6.500)
106.985

1.857.694
1.798.774
58.920
(1.998.040)
(657.756)
(457.245)
(832.506)
(50.383)
(150)
(1.314)
4.852
(6.166)
(141.660)

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
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práticas contábeis adotadas no Brasil, em consonância com as normas contidas na Lei nº 6.404/76, alterada
pelas Leis 11.638/07 e 11.941/09, e normas estabelecidas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar,
nos pronunciamentos, nas orientações e nas interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos
Contábeis (CPC).

b. Estimativas contábeis
Os números apresentados nas Demonstrações Contábeis são baseados em pressupostos e estimativas
técnicas, com relação às expectativas futuras de recebimentos e pagamentos das transações e eventos econômicos
ocorridos até o presente período. Os valores reais dos fluxos de caixa futuros podem diferir dos valores estimados,
quando da materialização dos eventos que geraram essas estimativas, as quais são revisadas periodicamente.
c. As demais práticas contábeis estão explícitas posteriormente de acordo com a conta em questão.
4. DISPONÍVEL
O Disponível abrange numerário em espécie e contas bancárias disponíveis. Em 31 de Dezembro de 2012, os
saldos das contas Caixa e Banco Conta Depósitos são, respectivamente, R$ 1,67 mil e R$ 1.115,43 mil.
5. APLICAÇÕES FINANCEIRAS
As aplicações incluem os recursos financeiros para garantir a liquidação de futuros passivos e representam
aplicações não vinculadas em fundos de investimentos. Esses fundos são avaliados pelo valor de mercado com
quotas divulgadas pelas administradoras e os rendimentos são reconhecidos pela variação das quotas deduzidos
do imposto de renda.
Sua composição é a seguinte:
Instituição

Valor Original

Variação

Total

Banco do Brasil
Cred’s
Soma

1.028.747,32
834.030,23
1.862.777,55

381.264,23
41.968,42
423.232,65

1.410.011,55
875.998,65
2.286.010,20

1. CONTEXTO OPERACIONAL
A Associação dos Auditores Fiscais do Estado da Paraíba – AFRAFEP, fundada em 18 de setembro de 1962,
é uma associação de pessoas, com finalidade não lucrativa, com sede e foro na cidade de João Pessoa – PB. A
AFRAFEP é entidade congregadora e representativa das classes de auditores fiscais do estado da Paraíba, ativos
e inativos, hoje unificados sob a categoria de auditores fiscais da fazenda estadual.

6. CRÉDITOS DE OPERAÇÕES
COM PLANO DE SAÚDE
A rubrica representa os valores líquidos das consignações associados a receber no valor de R$ 3.015 mil. No final do
exercício de 2010, a administração efetuou uma provisão para perdas de créditos no valor de R$ 2.411 mil, por considerar,
com base nos históricos de recebimentos dos últimos meses do referido ano, que tais valores não representam direitos
líquidos e certos a receber de seus associados. A atual gestão da Afrafep Saúde firmou contrato de prestação de serviços
com a empresa Aptools Assessoria e Sistemas, a implantação do software que aperfeiçoou a qualidade das informações
financeiras e obteve um maior controle financeiro da Afrafep Saúde.

2. APRESENTAÇÃO DAS
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão apresentadas em conformidade com as

7. TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER
As rubricas representam os valores referente a adiantamento a Funcionários (R$2,70 mil), Fornecedores (R$13,69
mil), Fundo de Solidariedade (R$14,10 mil) e outros créditos a receber (R$26,23 mil)
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8. ESTOQUES
O estoque abrange a mercadoria contidas no Estoque da Afrafep-Farmácia. Em 31 de Dezembro de 2012, o saldo
da conta é R$ 72,76 mil.
9. DESPESAS ANTECIPADAS
A rubrica representa prêmios de seguros firmados pela administração da entidade para seus ativos imobilizados.
10. IMOBILIZADO E INTANGÍVEL
Os ativos classificados no Imobilizado e no Intangível são mensurados pelo custo de aquisição e
deduzidos das respectivas depreciações ou amortizações acumuladas. Durante este exercício social, o
cálculo e o reconhecimento de despesas com depreciação e amortização foram realizados pelos mesmos
critérios adotados anteriormente. A Administração da AFRAFEP está estudando proposta da implantação do
controle efetivo e individualizado dos itens imobilizado. Durante o exercício de 2012 a Afrafep Social realizou
a reforma é uma de suas instalações, tal reforma ocasionou o em um custo no valor de R$ 196,94 mil.
11. PROVISÕES TÉCNICAS
COM OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA DE SAÚDE
Os valores dos eventos indenizáveis são registrados na data em que o prestador entra em contato com a
operadora, em conformidade a Resolução Normativa nº 209 da ANS, de dezembro de 2009. A composição do
saldo da provisão de eventos/sinistros a liquidar em 31 de dezembro de 2012 é formada por valores a pagar
com pagamento em até 60 dias.
12. TRIBUTOS E ENCARGOS A RECOLHER

Contribuições Previdenciárias
FGTS a Recolher
COFINS e PIS / PASEP
Outros Impostos e Contribuições a Recolher
Retenções de Tributos e Contribuições
SOMA

13. OBRIGAÇÕES COM PESSOAL
São registrados os valores com as obrigações
com os colaboradores como: salários, rescisão,

17. DESPESAS ADMINISTRATIVAS
A composição das despesas administrativas em 31 de Dezembro de 2012 é conforme segue:

Despesas com Administração
Despesas com Empregados
Despesas com Indenizações
Despesas com Encargos Sociais
Despesas com Assistência Social
Despesas com Formação Profissional
Despesas com PAT
Despesas com Transporte de Empregados
Outras Despesas c/ Pessoal Próprio
Despesas com Serviços de Terceiros
Despesas com Localização e Manutenção
Despesas com Expediente
Despesas com Utilização de Equipamentos
Despesas com Comunicação
Despesas com Locomoção
Despesas com Seguros
Depreciações de Bens de Uso Próprio
Amortizações
Outras Despesas c/ Localização e Funcionamento
Despesas com Publicidade e Propaganda
Despesas com Impostos
Despesas Administrativas Diversas
SOMA

6,35
1.794,33
121,06
971,17
123,51
11,85
0,52
95,76
3,00
1.313,30
224,60
330,60
172,98
192,40
46,93
8,23
229,45
5,45
64,27
37,15
84,77
174,97
6.012,65

pensão alimentícia, férias, 13º salário e demais valores
referentes a despesas com folha de pagamento dos
colaboradores.

14. FORNECEDORES
São registrados os valores gastos com fornecedores de serviços e bens, sendo que esses tem vencimentos
em até 30 dias.

18. AJUSTES REFERENTES AO EXERCICIO 2011
Foram realizados ajustes referente ao exercício de 2011 em relação às contas: i) Eventos/Sinistros
Indenizáveis Líquidos (Despesa) e Provisões Técnicas c/ Operações de Assistência à Saúde (Passivo): o
ajuste realizado nestas contas fez-se pela duplicidade da reconhecimento das despesas do Convênio de
Reciprocidade no valor R$ 883,11 mil, ocasionando uma diminuição da despesa com Eventos Indenizáveis
em tal valor, e pela Reversão da Glosa de Produção Médica junto a UNIMED João Pessoa no valor de R$
612,72 mil, havendo assim um aumento na mesma conta de resultado; ii) Contraprestações Efetivas do Plano
Assistencial (Receita) e Créditos de Operações com Plano de Saúde (Ativo) sofreram alteração mediante a
apropriação da taxa administrativa sobre o Convênio de Reciprocidade no valor de R$ 79,25 mil, mediante
isto a conta de Receita da AFRAFEP-Saúde houve um aumento.

15. OUTRAS CONTAS A PAGAR
São registrados os outros gastos como seguros a pagar, mensalidades ou contribuições a associações, entre
outros.

Iana Izadora S. L. M. Paulo
CRC SP-251575/O T’PB

Salários a Pagar
Férias a Pagar e Encargos
Outras Obrigações com Pessoal
SOMA

16

206,14
14,98
2,44
3,05
75,68
302,29

16. PATRIMÔNIO SOCIAL
Constituído de acordo com o regulamento do plano de assistência à saúde e destina-se à manutenção do seu
equilíbrio objetivando cobertura das oscilações de custos e subsídio ao aposentado e é apurada pelo resultado
positivo ou negativo entre as receitas e despesas da AFRAFEP.

98,30
201,63
7,97
307,90
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Cotidiano profissional

Entrevista

Uma rotina de
muitas reuniões

W
Nesse pequeno
período, já
conseguimos
conjuntamente
com a Gerência
Executiva de
Fiscalização,
sugerir
mudança nos
procedimentos
relacionados
a auditorias
nas baixas
de inscrição,
nas empresas
com inscrição
canceladas
de ofício, na
Retificação
da Guias de
Informação
Mensal – GIM e
nos Processos
de Extravio de
Documentos
Fiscais, cujas
alterações
já foram
implantadas
por ato
normativo do
secretário”
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ilton Camelo de Souza
(conhecido por todos
como Júnior) iniciou
no Fisco paraibano em
outubro de 1987, como
escrivão da Coletoria Estadual de Bayeux,
mas antes já era contratado, desde 1984,
pelo Estado, sendo lotado inicialmente na
Secretaria de Administração e relotado,
posteriormente para a Secretária
das Finanças. As primeiras atividades
foram na Procuradoria Geral do Estado,
precisamente na Procuradoria da
Fazenda, sendo designado para prestar
serviços, em 1986 no Setor de Convênios
por Vias Externas e, em 1987, nomeado
escrivão da Coletoria Estadual de Bayeux.
Formado em Ciências Contábeis
e com especialização em Direito
Constitucional e Financeiro, atualmente
ele está na Gerência de Operações
Fiscais, mas, o auditor já exerceu várias
funções, como subcoordenador da
Dívida Ativa (1993); subcoordenador
de Análise e Controle da Arrecadação
(1994); assessor da Coordenadoria
de Planejamento; coordenador de
Arrecadação
(1995);
depois
foi
coordenador de Informações Econômico
Fiscais (2001); e em seguida passou
a subcoordenador de Pagamentos e
Consignações, (2002).
Júnior também foi diretor da
Recebedoria de Rendas de João
Pessoa (2003); gerente Regional da
1ª Gerência Regional (2005); gerente
Operacional de Arrecadação (2011) e
gerente Operacional de Fiscalização
de
Estabelecimentos,
mas,
desde
abril está respondendo pela Gerência
de Fiscalização onde tem um dia a

dia envolvido com elaboração da
programação mensal da fiscalização,
por segmento da atividade empresarial
visando o maior alcance da ação fiscal
sobre as diversas regiões do Estado.
Ali
também
são
atribuições
planejar, implementar e acompanhar
procedimentos específicos em função
das
peculiaridades
nos
diversos
segmentos de atuação do contingente
fiscal, de forma a proporcionar os meios
necessáriosa execução dos trabalhos da
auditoria de estabelecimento; bem como
elaborar e implantar as rotinas básicas
a serem observadas na execução das
técnicas de levantamentos e apuração
do crédito fiscal.
Cabe ainda à gerência analisar
processos de denúncia e de solicitação
de diligência fiscal para fins de abertura
de ordens de serviço. Eventualmente,
ele participa de operações especiais.
Para tantas atividades, ele conta com
12 equipes de colaboradores. Além
disso, regularmente tem despacho com
o secretário executivo da Receita e com
secretário da Receita.
E, para aperfeiçoar os resultados
da gerência, adotou algumas atitudes.
“Estou analisando as rotinas de trabalho
e identificação as diversas demandas
de responsabilidade da Gerência,
levando em consideração o contingente
fiscal existente, bem como, o perfil dos
auditores em exercício, nos diversos
segmentos para efeito de eventuais
adequações com vistas à otimização
dos procedimentos de monitoramento
e execução de auditoria de acordo com
as características de cada setor da
atividade econômica no Estado.

Vivemos em
um Estado
de Direito e
o processo
legal deve ser
observado”

Marcus Vinicius
Furtado
presidente nacional
da Ordem dos
Advogados do Brasil
(OAB)

Por Naná Garcez

A

defesa da democracia e
o respeito aos direitos
humanos têm sido bandeiras
defendidas
pela
Ordem
dos Advogados do Brasil. A
entidade está com 22 Ações Diretas de
Inconstitucionalidade com dispositivos
de Assembleias estaduais que para
admissibilidade prévia para proceder o
julguamento de governador. O presidente
defende o respeito ao princípio
constitucional de que é exclusivamente
de competência do Superior Tribunal
de Justiça. Essa e outras opiniões são
temas desta entrevista.

A sociedade civil organizada está atenta à
correta aplicação dos recursos públicos
pelos agentes políticos e governantes. Na
sua visão, a legislação brasileira dificulta
a aplicação de penalidades quando se
trata de desvio de recursos públicos?
Mais importante do que tudo é a sociedade
ficar atenta aos desmandos, aí incluindo
a imprensa, que tem desempenhado um
papel importante nesse processo. Existe,
claro, todo um arcabouço legal que visa
proteger o patrimônio público e mecanismos
de fiscalização eficazes dentro da própria
estrutura da administração pública. Temos
de ter a consciência de que vivemos em um
Estado de Direito, no qual o devido processo
legal deve ser observado.
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Entrevista
O recente julgamento do Mensalão –
Ação Penal 470, que, depois de quatro
meses e meio de audiências , resultou na
condenação de 25 dos 38 réus, envolvendo
ex-ministros,
ex-deputados
federais,
publicitários, dirigentes de bancos e
deputados em exercício do mandato, pode
ter um efeito didático para os gestores
públicos e agentes políticos? Certamente já
está tendo esse efeito, e é bom que seja assim.
O julgamento do chamado caso mensalão foi
paradigmático, inclusive no que se refere à
observância do direito de defesa.
A Lei da Ficha Limpa barrou alguns
candidatos acusados de uso da máquina
pública e de desvios de verbas públicas,
mas, não impede que eles elejam
parentes ou partidários. É uma questão
de consciência política do brasileiro? A
Lei da Ficha Limpa nem seria necessária
em um país com tradição democrática
enraizada. Ocorre, porém, que nossa história
é marcada por períodos de instabilidade
política, que esperamos nunca retornem.
Nossa Constituição cidadã, para se ter
uma ideia, ainda vai completar 25 anos em
outubro. Estamos numa caminhada, cheia
de subidas e descidas, mas não podemos,
jamais, tomar atalhos perigosos. A cada ano
a sociedade encontra formas de aperfeiçoar
nosso sistema democrático. Precisamos ter
persistência, trabalhar no presente e confiar
no futuro.

A Lei da
Ficha Limpa
nem seria
necessária
em um
país com
tradição
democrática
enraizada”
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No Brasil, já se afastou presidente da
República e se fez sair da presidência da
Câmara um deputado acusado de pedir
propina e também se levou à renúncia de
um presidente do Senado, então, por que
é tão difícil coibir e punir a corrupção? A
esse respeito, tenho repetido país afora
que não adianta ficarmos só na indignação,
diante dos casos de corrupção envolvendo a
administração pública. Precisamos atacar as
causas da corrupção de maneira efetiva. Uma
delas, que a OAB vem apontando, é o modelo
de financiamento de campanha política por
empresas, que no fundo é responsável pelo
danoso movimento do “toma lá, dá cá”, ou,
se preferirmos, do “caixa dois”. Para alterar
esse quadro, é necessário, urgente, trazer
como prioridade ao debate público a reforma
política. A solução passa por ela, não tenha
dúvida.
A OAB está com Ações Diretas de
Inconstitucionalidade contra dispositivos
de Constituições estaduais que existem
autorização das Assembleias Estaduais
para processar e julgar governadores
nas infrações penais comuns, exigindo
quorum qualificado (2/3 da composição da
Assembleia), para a concessão da licença.
O que defende a OAB, nestes casos? A
OAB ajuizou 22 Adins, todas questionando
dispositivos de Constituições estaduais
que exigem a aprovação, por dois terços
das Assembleias, da admissibilidade prévia
para processar e proceder ao julgamento
de governador pelo Superior Tribunal de
Justiça  nas infrações penais comuns. O
entendimento da OAB é o de que, pela letra
da Constituição Federal, a competência
para processar e julgar governador é
exclusivamente do STJ, não podendo ficar
sujeita às manobras e humores políticos
dessas Assembleias.
A concessão de benefícios fiscais pelos
governos para atrair investimentos é
muito criticada por atender interesses de
grandes grupos reduzindo os recursos
para a prestação de serviços públicos.

O cidadão
comum fica
indignado
quando percebe
que quem
comete um
delito de menor
valor é mais
perseguido”
Como a Ordem vê essa questão? Essa é
uma questão complexa, resultado de um
quadro de desigualdade social que se reflete
também na distribuição de oportunidades em
cada região do país. Mesmo sendo uma das
maiores economias do planeta, o Brasil ainda
é um país de favelas, campeão em quase todas
as modalidades de violência, a ostentar um
sistema de segurança pública precário, uma
rede prisional degradante e péssimos índices
de qualidade de vida, educação e saneamento
básico. É hora de aproveitarmos o momento
para promover uma ampla discussão com
a sociedade sobre as prioridades nacionais
no que se referem aos direitos humanos, à
qualidade de vida dos cidadãos e ao respeito
ao meio ambiente para que tenhamos
desenvolvimento com justiça social.
Até que ponto é preciso mais rigor na
aplicação das leis do que novas leis para
o combate aos mais diversos tipos de
crime – corrupção, sonegação fiscal,
assassinato, sequestro, tráfico de drogas,
abuso de autoridade etc? Rigor nós já
temos. Basta aplicar as leis, fazer justiça.
Por que, no Brasil, é mais fácil manter preso
um ladrão do que um assassino? Este é o
outro lado da questão. Se não aplicarmos
as leis, o que temos? Impunidade. O cidadão
comum fica indignado quando percebe que
quem comete um delito de menor valor é
mais perseguido e mais rapidamente punido

do que aqueles que fazem assaltos ao Erário
público. Tudo isso resulta da impunidade,
essa chaga que temos de extirpar. A justiça
deve funcionar com o mesmo rigor para
todos, indistintamente.
Neste momento, quais são as grandes
ideias que mobilizam a OAB Nacional?
Tenho insistido na necessidade de uma
“republicanização” do Brasil, que passa
por uma reforma política abrangente, que
inclua a legislação eleitoral e os partidos.
Estamos num momento de grandes
definições e a A Ordem dos Advogados deve
colaborar, fazendo as críticas necessárias
e também apresentando propostas.
Nunca é demais lembrar que de 1930 até
hoje, a OAB sempre esteve na linha de
frente na defesa de uma ordem jurídica
que expresse a justiça social, integrando,
desse modo, a agenda nacional com
críticas, quando necessárias, e cobrando
soluções. A OAB possui uma missão
corporativa, de valorização e defesa da
classe, mas, ao lado disso, é seu dever
se posicionar sobre temas que afetam os
cidadãos de modo geral, especialmente
no que diz respeito aos direitos humanos,
às liberdades e garantias individuais.
Nossa agenda prevê, por exemplo, uma
discussão mais profunda em torno dos
problemas do Judiciário, que são muitos e
afetam principalmente as camadas mais
necessitadas da população. Decorridos
mais de 24 anos desde a promulgação
da Constituição Federal, a Justiça
ainda é um calvário para muita gente,
que vê seus direitos engavetados ou
tratados com displicência. Há também
um enorme descompasso na relação
de juiz por habitante. Até hoje, quando
alguém pratica algum desmando, afirma
para o ofendido: “Achou ruim? Procure
a Justiça”. Essa frase resume o grau
de confiança não na Justiça, mas, na
ausência dela. Chegamos à era digital
com práticas do início do século passado
em setores do Judiciário. Este é um tema
palpitante para tratarmos.
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Recordar é viver

Antônio

Caldas Castro
Idealizador e um dos
fundadores da Afrafep,
ele ocupou ainda o
cargo de presidente
Por Alinne Simões
Fotos: Olenildo Nascimento
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É

com bastante entusiasmo
que Antônio Caldas Castro
relembra o empenho dele e
de outros colegas na criação
e fundação da Afrafep –
Associação dos Fiscais de Renda do
Estado da Paraíba. À época, início da
década de 60, o Brasil passava por
um momento de instabilidade política.
Ele conta que havia apenas a ASPEP
(Associação dos Servidores Públicos
do Estado da Paraíba). “Tinha um bar
em frente à Aspep aonde sempre nos
reunimos, um dia lancei a ideia. Eu
tinha uma prima que era casada com o
governador de Recife, Salviano Machado,
e lá já tinha uma associação, então, eu e
mais os colegas Luiz Lira Silveira e Valter
Xavier de Macedo fomos à Recife.”

Hoje, eu vejo
a vida em
outra
dimensão”
Na capital pernambucana, Antônio
teve todo o apoio do governador que o
encaminhou para Secretaria da Fazenda.
Neste local, ele teve acesso ao Estatuto da
Associação dos Agentes Fiscais de Recife,
fez algumas adaptações e convocou uma
assembleia para discutir a proposta, que
logo já obteve adesões dos colegas. E, em
18 de setembro de 1962 a entidade foi
fundada. “Quem deu esse nome de Afrafep
foi José de Farias Coutinho”, afirma.
Ele revela ainda, que teve de ir várias
vezes ao Grupamento de Engenharia
de Construção (com o quartel de
comando localizado em João Pessoa)
para explicar aos coronéis que ia fundar
uma associação. “Fui convocado muitas
vezes, eles pensavam que era uma
coisa subversiva”. Antônio também foi
o precursor em relação ao serviço de
hospedagem que até hoje a associação
presta e recebe uma grande demanda.

“A primeira sede da Afrafep funcionou na
Rua General Osório, nº 136. Era uma casa
bem espaçosa, nela havia muitos quartos
e nós aproveitamos para criar o serviço
de hospedagem para o coletor que vinha
do interior”.
Em 1964, José Alves de Sousa
Correia instituiu o título patrimonial e
pelejou pra comprar uma sede própria
porque o prédio onde entidade funcionava
era alugado. “Compramos essa sede na
qual funciona hoje a Afrafep por Cr$ 15
mil! Era muito dinheiro na época”.
Antônio Caldas Castro foi o segundo
presidente associação. Ele conta que, no
início, passaram por muitas dificuldades
financeiras, “chegava a dar mais dinheiro”.
Foi também um dos fundadores da Revista
do Fisco, inclusive escrevendo muito
das matérias da publicação, que veio
alguns anos depois a ser incorporada ao
patrimônio da Afrafep.
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Recordar é viver

Memória

Revista Fisco resgatada de forma
transparente e organizada
Um homem à frente
do seu tempo
Aos 93 anos, Antônio Caldas Castro
pode ser considerado um homem à frente
do seu tempo, um exemplo a ser seguido.
Aposentado, viúvo e espírita, ele nunca
se deixou abater pela idade avançada,
levando uma vida normal. Para exercitar
a memória joga palavras cruzadas e
frequenta, diariamente, o centro espírita
onde encontra paz e conforto espiritual.
Natural de Cruz do Espírito Santo,
Antônio Caldas foi aprovado, em 1964,
no concurso para agente fiscal, sendo
nomeado para trabalhar em São João
do Cariri. No governo Ernani Sátyro, foi
nomeado diretor geral, o que equivale hoje
ao cargo de subsecretário. Administrou
o Departamento de Administração da
Receita por 12 anos, vindo a se aposentar
no ano de 1979.

Antônio Carlos ainda frequenta a Afrafep com regularidade
24

A primeira sede da
Afrafep funcionou
na Rua General
Osório, nº 136.
Era uma casa bem
espaçosa, nela havia
muitos quartos e
nós aproveitamos
para criar o serviço
de hospedagem
para o coletor que
vinha do interior”

Antônio foi o primeiro agente fiscal
a se formar em curso superior, de
Administração de Empresas, no ano de
1965, pela UFPB. Exerceu apenas um
mandato pela Afrafep, mas sempre esteve
acompanhando de perto as conquistas
da Associação. “Participei muitos anos da
diretoria, depois fiquei só acompanhando.”
“Hoje, eu sou um homem feliz de
ter idealizado e contribuído para criação
da Afrafep. Agradeço aos demais
presidentes que colaboraram para o
engrandecimento da desta associação, em
especial para a atual gestão que tem feito
um trabalho seguro e dinâmico, dando
uma demonstração de direção”, exalta
Antônio, que relembra uma conquista
muito importante para a categoria que foi
a Afrafep Saúde, “antes a gente adoecia
e morria à míngua, agora, nós temos um
plano que nos representa”.
Sorridente e de bem com a vida, ele
conclui dizendo que “hoje, eu vejo a vida
em outra dimensão”.

José Galdino Lopes Filho
Auditor fiscal

I

nformações diversas da categoria
fiscal,
momentos
políticos
importantes como a investidura
de novos governadores do Estado
e substituições de Secretários da
área fazendária ou ainda fragmentos da
história econômica da Paraíba, como a
pesca da baleia e a instalação do distrito
industrial foram registrados nas folhas da
Revista Fisco que circulou pela primeira
vez em 1969, sob a coordenação do
auditor fiscal Mozart Montenegro, tendo
o jornalista Hélio Nóbrega Zenaide o seu
maior incentivador e no seu percurso
cronistas como Luiz Augusto Crispim,
Gonzaga Rodrigues , jornalista Evandro
Nóbrega, historiador José Octavio de
Arruda Mello e outros.

A Revista anualmente, publicava
“Os 100 maiores contribuintes do Estado
da Paraíba”, além da legislação fiscal e
tributária, tanto de interesse da categoria
fiscal como do contribuinte e outras
matérias de interesse da categoria.
Até o tempo presente foram
editados 378 números da citada Revista,
testemunhando, eventos passados, se
tornando uma das mais antigas, pois
são 44 anos em circulação na terra dos
potiguaras.
A conscientização da importância
estratégica da preservação da memória
da Revista levou o presidente da AFRAFEP
Alexandre José Lima Sousa recuperar
inúmeras edições da Revista, através da
indexação e da digitalização, propiciando
a oportunidade de resgatar informações,
entrevistas, fotos e matérias de
surpreendentes variedades de interesses
de forma transparente e organizada.
Entendeu
Alexandre José Lima
Sousa que a Revista oferece ao leitor
conhecimento
dos
impactos
das
atividades de décadas passadas, tanto
para a categoria fiscal, como para o
pesquisador de estudos indisciplinares
e culturais, já que a Revista permite
através de busca a visualização de
matérias diversificadas.
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Francisco Leite Duarte é doutorando e Mestre em
Direito (UFPB). Graduado Direito pela Universidade
Federal da Paraíba (1987) e, atualmente, é auditor
discal da Receita Federal do Brasil, bem como
professor da Escola Superior da Magistratura
da Paraíba (ESMA-PB), do Centro Universitário
de João Pessoa -UNIPÊ (graduação e pós), da
Faculdade Natalense para o Desenvolvimento
do Rio Grande do Norte -FARN (pós-graduação),
da FESP Faculdades e colaborador e da Escola
de Administração Fazendária • ESAF. Tem larga
experiência nas áreas de tributação, arrecadação,
fiscalização e orientação ao contribuinte, com
participação em mais de duzentos cursos e/ou
treinamentos, seja como treinando ou instrutor. É
palestrante em Direito e Legislação tributária.

Unificação das alíquotas do ICMS:

O federalismo fiscal
brasileiro na berlinda

O

ICMS
é
imposto
de
vocação nacional, mas
no
federalismo
fiscal
brasileiro encontra-se no
âmbito da competência
tributária dos Estados-membros e do
Distrito Federal, deles sendo sua principal
receita tributária. Sem querer entrar no
mérito da discussão sobre a titularidade
ideal do ente competente para instituílo e administrá-lo, mesmo porque isso
está resolvido nos termos do art. 155
da Constituição da República (CR), o
fato é que sua ossatura constitucional
potencializa conflitos entre as entidades
federativas, mormente no que diz
respeito à sua repartição entres os
Estados produtores (avançados) e
Estados consumidores (emergentes) nas
operações interestaduais, bem assim,
relativamente à concessão generalizada
e ao arrepio da Constituição, de
benefícios fiscais a empresas que se
estabeleçam em determinado Estado –
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a conhecida disputa fratricida, de justa
alcunha “guerra fiscal”.
A problemática se agudiza
porque é daquelas vexata quaestio,
em que as partes em conflito têm ou
parecem ter razão na composição das
suas respectivas frentes argumentativas
e não há algo que mais alimente a
chama de uma querela do que o
sentimento de racionalidade subjacente
à tese defendida, talvez porque seja
este - a racionalidade - típico atributo
qualificador da humanidade no mundo
ocidental.
Com efeito, não é difícil
compreender as razões dos Estados
ditos avançados em quererem ficar com
a maior parcela do ICMS nas operações
ali iniciadas, uma vez que é em seus
respectivos territórios e jurisdição juspolítico-administrativa, que tem início
e fim a produção da mercadoria e ou
serviço, seus custos e formação de preço
de venda.

Mas, se este átimo de razão
parece ser evidente, por si mesmo,
para justificar o pleito dos Estados
economicamente desenvolvidos, quão
racional e justo é perceber, também,
a racionalidade do argumento dos
Estados emergentes, para reivindicar
o quinhão mais justo do montante do
ICMS, arrecadado naquelas operações
e prestações, posto que tal ou qual
mercadoria ou serviço são adquiridos
às custas de um arcabouço de logística,
riqueza e trabalho e sob o amparo do
suor que se derramou, pingo a pingo,
e também em convulsão, no solo das
regiões menos desenvolvidas do País.
São problemas típicos das
Federações. Os Estados federados
carecem de um árbitro justo, sereno,
eqüidistante que, na sua composição
de diferentes partes, seja uno enquanto
comprometido com os fundamentos e
objetivos fundamentais da República
e assim possa bem aquilatar os
grandes problemas, as questiúnculas
e os paradoxos que envolvem os
interesses nem sempre altruísticos
dos entes federativos, individualmente
considerados.

Os Estados federados
carecem de um
árbitro justo, sereno,
eqüidistante que, na sua
composição de diferentes
partes, seja uno
enquanto comprometido
com os fundamentos e
objetivos fundamentais
da República”

No que se refere especificamente ao
tema aqui tratado, as instituições que atendem
tais requisitos só podem ser a União, que
representa a unidade nacional e o Senado
Federal, representante dos Estados-membros e
do Distrito Federal.
E, foi assim que intuiu o Poder
Constituinte. Previu que “resolução do
Senado Federal, de iniciativa do Presidente
da República ou de um terço dos Senadores,
aprovada pela maioria absoluta de seus
membros, estabelecerá as alíquotas aplicáveis
às operações e prestações, interestaduais e
de exportação” (Art. 155,§ 2.º, IV da CR), sendo
que em relação às operações e prestações
que destinem bens e serviços ao consumidor
final localizado em outro Estado, adotar-se-á a
alíquota interestadual, quando o destinatário
for contribuinte do imposto e a alíquota interna,
quando o destinatário não for contribuinte dele
( Art. 155,§ 2.º, VII, a e b da CR). No primeiro caso
- adoção de alíquota interestadual - caberá ao
Estado da localização do destinatário o imposto
correspondente à diferença entre a alíquota
interna e a interestadual(Art. 155,§ 2.º, VIII da
CR).
Como a Resolução nº 22 de maio de
1989, do Senado Federal, fixa em 12% (doze
por cento) a alíquota do ICMS nas operações e
prestações interestaduais e 7% (sete por cento)
quanto às mesmas operações e prestações
realizadas nas Regiões Sul e Sudeste,
destinadas às Regiões Norte, Nordeste e Centro
Oeste e ao Estado do Espírito Santo temos,
exemplificadamente, que, em uma aquisição de
mercadoria adquirida do Estado de São Paulo
por contribuinte de ICMS situado no Estado
da Paraíba, 7% (sete por cento) ficará com o
Estado de São Paulo e 10% ( dez por cento), que
é a diferença entre a alíquota interna do Estado
da Paraíba - onde a alíquota interna é 17%
(dezessete por cento) e a alíquota interestadual
(sete por cento), com o Estado da Paraíba. No
entanto, se alguém domiciliado no Estado da
Paraíba, consumidor final não contribuinte do
ICMS adquirir mercadoria do Estado de São
Paulo, todo o ICMS ficará com o Estado paulista.
No que se refere às operações e
prestações na importação, e malgrado um
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cipoal de discussões, inclusive no Judiciário,
que rodeia o tema, esta regra já mudou e, com
isto, pretende-se evitar os benefícios fiscais
(isenções, reduções, etc), concedidos por alguns
Estados, nas importações que se operarem
pelos seus portos (guerra fiscal dos portos).
De fato, a Resolução do Senado
Federal n° 13, de 25 de abril de 2012, unifica
a alíquota do ICMS em 4% (quatro por cento)
para as operações interestaduais e está em
vigor desde 1° de janeiro do corrente ano. A
unificação somente é aplicada para os bens
e mercadorias importados, que não tenham
sido industrializados ou, se industrializados,
quando o produto resultante da industrialização
for composto por produtos importados no
percentual superior a 40% (quarenta por
cento). Há de salientar que compete ao CONFAZ
regulamentar o processo de certificação de
conteúdo de importação (CCI), e a unificação não
alcança os bens e mercadorias importados sem
similar nacional, os produzidos de conformidade
com os processos produtivos básicos
previstos em lei, assim como os produzidos
na Zona Franca de Manaus, partes e peças de
informática relativos ao Programa de Apoio ao
Desenvolvimento Tecnológico da Indústria de
Semicondutores (PADIS), o Plano Brasil Maior
para incentivo ao setor de alta tecnologia e o gás
natural.

A unificação somente é
aplicada para os bens e
mercadorias importados,
que não tenham sido
industrializados ou, se
industrializados, quando
o produto resultante
da industrialização for
composto por produtos
importados no percentual
superior a 40%”
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Uma vez que o importador se creditará
do ICMS pago no desembaraço aduaneiro
de acordo com a alíquota interna do Estado
(normalmente 17% a 19%), contrapondo-se
ao valor debitado nas saídas interestaduais,
que agora é de 4%, o valor do ICMS pago na
importação provavelmente impactará os
custos da operação. E não só isso. Interfere,
igualmente, na comprovação dos Preços de
transferência, razão porque diante dessa nova
medida, devem bem ser bem reconfigurados
os mecanismos de análise do impacto
individual nas operações e prestações ,em
vistas da eficiência total da azienda.
Relativamente à partilha do ICMS
entre os Estados desenvolvidos e os Estados
emergentes, a Comissão de Assuntos
Econômicos do Senado (CAE) aprovou Projeto
de Resolução no último dia 7 do corrente mês,
e segue, em regime de urgência, para votação
em Plenário.
Pelo projeto aprovado e dependente
de apreciação pelo Plenário, há a redução
das alíquotas do ICMS nas transações de um
Estado para outro, em um ponto percentual
por ano, a partir de 2014, de modo que os
produtos que saírem das regiões Sul e Sudeste
para outras regiões, que, hoje, como já se
disse, são tributados em 7% (sete por cento),
alcançariam 4% em 2016. Mercadorias das
outras regiões destinadas ao Sul e Sudeste,
atualmente tributadas em 12%, devem chegar
a 7% m 2018.
No entanto, as operações e prestações
entre Estados de uma mesma região têm regra
diferenciada. Nelas vale a unificação gradual
em 4%, também em um ponto percentual por
ano. De qualquer forma, a medida condiciona
a vigência das novas alíquotas à aprovação
de duas leis complementares: uma que
discipline a compensação financeira da União
aos Estados pela redução das alíquotas; a
outra, a que normatiza a convalidação dos
efeitos dos incentivos fiscais considerados
inconstitucionais pelo supremo Tribunal
Federal.
O quadro abaixo, sintetiza a proposta
aprovada pela Comissão de Assuntos
Econômicos do Senado Federal:

Os movimentos políticos dos quais
resultaram a Resolução do Senado Federal
n° 13 e que engendraram a Proposta de
Resolução, ora aprovada pela CAE, levados
a efeito na direção da eliminação da guerra
fiscal entre os Estados, no reconhecimento por
parte da União, da necessidade de compensar
financeiramente os Estados pela redução
das alíquotas, na convalidação dos efeitos
fiscais considerados inconstitucionais pelo
STF e na aquilatação equânime do princípio
da igualdade parece-nos compatíveis, ao
menos em largas linhas, com os objetivos
fundamentais da República Federativa do
Brasil, encastelados no artigo 3º da CR, que
dada sua monumental importância, fazemos
questão de transcrevê-lo:
Art.
3º
Constituem
objetivos
fundamentais da República Federativa do
Brasil:
I - construir uma sociedade livre, justa e
solidária;

II - garantir o desenvolvimento nacional;
III - erradicar a pobreza e a
marginalização e reduzir as desigualdades
sociais e regionais;
IV - promover o bem de todos, sem
preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade
e quaisquer outras formas de discriminação.
Ajustes são requeridos. Esperamos
que o Plenário do Senado os faça com
sabedoria e responsabilidade, ciente e
consciente de que um Estado Democrático
de Direito que tem como um dos objetivos
fundamentais a redução das desigualdades
sociais e regionais, exige o tratamento
sério dessa problemática, segundo o
reconhecimento das gritantes diferenças que
ostentam os Estados brasileiros, tudo segundo
uma razoável e aquilatação equânime das
diferenças entre eles. De outra maneira, o
federalismo fiscal fica na berlinda.
REFERÊNCIAS
BRASIL, Senado Federal. www. senado.gov.br
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ARTIGO

A Policlínica garante

TÉCNICO

um atendimento mais
ágil para o associado

Elaine Carvalho
César Félix
é auditora fiscal,
com especialização
em Direito Fiscal
e Tributário;
em Gestão em
Organização
Pública e MBA em
Gestão Estratégica
de Pessoas no
Serviço Público.

Sendo uma
operadora de
autogestão
fiscalização
pela Agência
Nacional
de Saúde
(ANS), o uso
consciente
do Plano de
Saúde vai
garantir
a sua
continuidade
para futuras
gerações”
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AFRAFEP SAÚDE,

um plano
de categoria

O

produto
saúde
é
extremamente vulnerável
e
seus
gastos
são
sempre imprevisíveis. Os
beneficiários da Afrafep
Saúde bem sabem disso, afinal, a história
da entidade e do seu plano decorreu
solidariedade, da constatação de que a
falta de uma assistência suplementar
à saúde do auditor fiscal e sua família,
colocava-os na dependência de um serviço
público deficiente ou da solidariedade
coletiva do FISCO.
O plano, com o atendimento que
garante aos seus sócios cotistas, tem
se mostrado como um serviço bastante
eficaz. Neste contexto, o que se tem de certo
é que os gastos com assistência médica e
hospitalar são sempre crescentes, o que
evidencia a necessidade de controle dos
índices, sobretudo os de sinistralidade.
Tornar a Afrafep Saúde mais
sustentável para as futuras gerações é
o desafio para este triênio. Necessário
se faz que uma série de ações

sejam desenvolvidas, sobretudo na
implementação
de
programas
de
promoção da saúde e prevenção das
doenças, revendo o atual modelo ainda
centrado na cura de doenças. São
atividades educativas e informativas no
nível primário, ou seja, quando a doença
ainda não está instalada, ações para
combater o abuso no uso do Plano, e
ações a exemplo do programa IMUNIZAR,
que irá ressacir o beneficiário em 50% do
investimento em vacinas não acobertadas
pelo Sistema Único de Saúde - SUS.
Por ser uma operadora de saúde
vinculada a uma categoria profissional
bem remunerada e ser reconhecida, no
meio médico, como um plano que muitas
vezes excede os limites de assistência
previstos no rol de cobertura definido pela
Agência Nacional de Saúde Suplementar
- ANS, a Afrafep Saúde arraigou na sua
cultura experiências e práticas, que não
mais são compatíveis nos dias atuais
e que interferem diretamente no seu
equilíbrio econômico e financeiro.

Automedicação,
autodiagnose,
abandono de exames laboratoriais e
de diagnósticos pelos beneficiários são
algumas práticas que podem e devem
ser combatidas. Do lado do prestador
de serviços, a sobreposição de exames
de alta complexidade sem a devida
identificação da Hipótese Diagnóstica
(HD) e o Código Internacional de Doenças
(CID) demonstram a inutilidade da
solicitação dos referidos procedimentos.
É preciso a conscientização,
constante, do beneficiário em relação
aos custos com saúde e, proporcionar
aquilo que ele realmente precisa, e não,
o que, no seu entender, ele acha que é
necessário.
Sem prejuízo da eficiência do
diagnóstico, é possível a escolha de
exames menos onerosos e racionalização
destes, que, muitas vezes se constata
que eles se sobrepõem em laudos e
diagnósticos de patologias.
Tem uma expressão popular que
bem cabe nesta situação: “use, mas não
abuse”- é uma recomendação comum,
válida para várias situações e que, na
Afrafep Saúde, pode ser traduzida em
pequenas atitudes que podem gerar
grandes mudanças. Os beneficiários da
Afrafep Saúde trazem o sentimento de
pertencimento, o que facilita na prática a
adoção de interesses e cuidados comuns.
Administrativamente, cabem ações
de
sensibilização,
conscientização
e monitoramento de gastos dos
empregados, com vistas à economicidade,
ao uso racional de material de consumo e
de expediente e, utilizando o efetivamente

necessário ao bom funcionamento dos
serviços prestados, sem desperdícios.
Sendo uma operadora de autogestão
com fiscalização pela Agência Nacional
de Saúde (ANS), o uso consciente do Plano
de Saúde vai garantir a sua continuidade
para futuras gerações. Uma sugestão
aos beneficiários é a utilização dos
serviços da Policlínica, que será toda
reestruturada, em julho, para prestar
um melhor serviço aos nossos usuários,
até porque a procura por serviços de
pronto atendimento, na modalidade
consulta, tem interferido de forma
direta no Monitoramento Assistencial
da operadora, feito trimestralmente pela
ANS.
Por fim, na questão de custeio há
temas pontuais e de grande impacto
financeiro na conta das operadoras,
a exemplo das solicitações de órtese,
prótese e material especial (OPME),
de elevado custo, sobretudo aquelas
que não estão previstas no Rol de
cobertura da ANS, o que na maioria
das vezes demandam ações judiciais.
Ressalto, aqui a Resolução nº 1.950/10,
do Conselho Federal de Medicina, que
proíbe que médicos indiquem marcas
ou fornecedores de OPME, fato este que
gera muitos constrangimentos porque,
ao solicitar o serviço à operadora, o
beneficiário já vem com uma ideia preconcebida. Alerto, aos beneficiários,
que cabe ao médico apenas estabelecer
características do material (tipo, matériaprima, dimensões) e o instrumental
compatível e adequado à execução do
procedimento.

A sobreposição
de exames
de alta
complexidade
sem a devida
identificação
da Hipótese
Diagnóstica
(HD) e o Código
Internacional de
Doenças (CID)
demonstram
a inutilidade
da solicitação
dos referidos
procedimentos”
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Paisagens vistas

Suíça, os Alpes
Uma viagem inesquecível,
um sonho realizado
Por Nirla Maria Carvalho Aragão

T

inha muita vontade de conhecer
a Itália e, principalmente a Suíça.
Com isso fui pesquisando no
Google, as dicas de viagem, tomei
coragem e comprei as passagens e
hotéis, pela internet, como também fiz o roteiro
e pesquisei meios de transporte, pontos
turísticos, etc. Viajei com duas irmãs, que além
de ótimas companhias, fez com que o custo
fosse menor em hotéis, restaurantes, etc
Após conhecer parte da Itália, Firenze,
Pizza, San Geminiano, Roma e Veneza, fomos
de trem, o famoso “trem bala” para Milão e de
lá compramos outro trecho direto para Berna,
na Suíça. Estávamos com duas malas e nos
aconselharam a deixar uma delas no guarda
volumes na própria estação de trem, já que
nosso voo de volta seria por Milão, bastante
seguro, um pouco cara a diária, mas, vale a
pena pois facilita a viagem de trem.
Saímos de Milão às 14h e chegamos
em Berna, às 17horas. A viagem é super
confortável, a paisagem belíssima com lagos,
32

alpes nevados. A capital da Suíça é uma
cidade atraente e charmosa que possui
o centro histórico mais bem preservado
do país. Berna situa-se numa elevação às
margens do rio Aare e, do alto, tem-se uma
vista espetacular do rio com sua água na cor
de um azul esverdeado maravilhoso, além dos
picos dos Alpes. A moeda utilizada é o franco
suíço, que tem a mesma paridade com o Euro.
Ficamos em um hotel próximo à estação
Central. O valor da diária era, em média, 190
franco suiço(CHF), um pouco caro em relação
ao Brasil, mas, uma forma de viajar e sair
barato é ir com amigos e dividir as despesas.
No meu caso, éramos três e ficou muito bom.
Ao chegar no hotel , solicitamos um mapa da
cidade e fomos conhecer os pontos turísticos.
Belíssima a cidade com pontes, rio,
montanhas e a casa onde o físico Albert Einstem
morou, foi em Berna que ele desenvolveu a
Teoria da Relatividade. Os idiomas utilizados
são o francês e alemão, mas com um pouco de
inglês dá para se comunicar.

Estava em nossos planos conhecer
os Alpes e nos deram a dica de visitar o
conhecido “Top of Europe´. Acordamos
cedinho, pegamos o trem de Berna para
Interlaken, cidade turística de onde saem
os trem para os Alpes. Escolhemos ir para
“Jungfraujoch” é uma das atrações turísticas
mais conhecidas.
Um dos passeios obrigatórios da região
é a visita ao Jungfraujoch, conhecido com
o Topo da Europa e a estação de trem mais
alta de lá. O pico da montanha tem neve eterna
e é impressionante o complexo construído
lá, com elevadores dentro da montanha,
restaurantes, lojas , correio, museu e também
instalações científicas como observatório,
estações meteorológicas e de pesquisa e
um Palácio de Gelo, além, é claro de um platô
para ver a neve e uma área para praticar
esportes. Jungfraujoch é, na realidade, um
complexo cravado dentro da rocha e do gelo.
Localizada a 3.454 metros acima
do mar, a estação de trem é também uma
maravilha da engenharia moderna. É o lugar
mais alto que se pode chegar de trem em todo
continente. Pegamos uma linha especial de
trem, que nos levou até o cume, pagamos 160
francos suíços, que valem muito a pena.
Para subir a imensa parede, a
locomotiva e as composições são do tipo
“cremalheira”, uma linha ferroviária com
trilhos dentados, no qual engrenam as rodas
motrizes, também dentadas, das locomotivas,

e utilizados em rampas muito fortes.
Trocamos novamente de trem em um outro
povoado já na metade da subida aos Alpes.
Nesse momento tem que prestar
atenção para não pegar o trem errado, pois
haviam vários nesta mini estação. A paisagem
cada vez ficando mais lindo o cenário, chalés
típicos, pastos verdejantes e cobrindo
todo horizonte, a presença imponente das
montanhas cobertas de neve eternas.
Ao chegar à estação final. Diversas
placas mostram os caminhos a seguir.
Uma das primeiras paradas que fomos foi
o “Palácio de Gelo”, uma galeria de túneis e
câmaras escavadas diretamente na geleira
do” Aletschgletscher” que, nos seus 24 km de
comprimento, é a maior dos Alpes. Passear
por ela é como estar num congelador.
Porém mesmo as temperaturas abaixo de
zero não tiraram o nosso ânimo, sobretudo,
pelas estátuas esculpidas no gelo, algo
impressionante para nós, tudo muito lindo
O passeio leva em média cinco horas.
Como pontos de observação, o complexo
alpino oferece uma plataforma, onde o
cume das montanhas pode ser mais bem
observado, e o “Sphinx”, um prédio localizado
a 3.571 metros acima do mar, o ponto mais
alto do Jungfraujoch. Ele abriga não apenas
a plataforma usada pelos turistas para
tirar fotos, mas, também, um observatório
especializado em astronomia, astrofísica e
observação das radiações cósmicas.

Apesar de
termos ido em
outubro, mesmo
com o céu azul,
a temperatura
era -3°C, o
que, sem boa
proteção, é bem
frio, portanto
a sugestão
é ir bem
agasalhado.
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Emendas corretivas

Espaço Sindical

ALPB aprova
MP do reajuste
com emendas

A

uditores fiscais, procuradores, PMs e professores
lotaram as galerias da Assembleia Legislativa no dia 7
de maio, quando foi aprovada, com emendas, a Medida Provisória
que concede reajuste aos servidores do
Estado. As emendas aprovadas amenizam as distorções que prejudicavam os
servidores, com reajuste abaixo da inflação, bolsas e gratificações que quebravam a paridade entre ativos e aposentados.
No início deste ano, o Governo estabeleceu reajuste linear de 3%, por meio
34

Por Elara Leite

da Medida Provisória, desobedecendo inclusive leis específicas que estabelecem
política remuneratória para algumas
categorias, a exemplo do Fisco.
A aprovação da MP com as emendas
discutidas junto ao Fórum dos Servidores
demonstra a legalidade do pleito das categorias e comprova que, na Assembleia
Legislativa, questões de relevante interesse da sociedade são discutidas democraticamente. De acordo com o presidente do Sindifisco-PB, Victor Hugo, a vitória
é da sociedade paraibana. “Podemos confiar que o Legislativo paraibano defende o
que é justo para todos”, afirmou.

Três emendas são do deputado
Raniery Paulino, duas do deputado
Anísio Maia e uma do deputado
Gervásio Maia Filho. A emenda relativa
ao Fisco, encaminhada pelo Deputado
Raniery Paulino, extingue a bolsa
desempenho sem criar despesas, apenas
transformando o valor total destinado
à Bolsa Desempenho em um percentual
de 3% incorporado ao subsídio para
ativos, aposentados e pensionistas a
partir de junho. O Deputado Raniery
Paulino ressaltou a ilegalidade da bolsa
desempenho concedida pelo Governo à
categoria fiscal.
Nem mesmo a retirada estratégica
de deputados da bancada da situação
evitou o formação do quórum e a sessão
pôde ser realizada normalmente. Em
seu discurso, a oposição foi bastante
contundente ao criticar o Governo do
Estado, que promove uma verdadeira
perseguição aos servidores públicos.
O deputado Janduhy Carneiro citou
categorias que estão tendo seus direitos
subtraídos, como o Fisco paraibano.
Diversos
parlamentares
saudaram
os servidores presentes à sessão,
destacando a capacidade de mobilização
das categorias, que têm que enfrentar a
falta de diálogo por parte do Governo do
Estado.

Uma
das
seis
emendas
apresentadas aumentou o índice do
reajuste salarial dos servidores de 3%
para 5,84%, percentual que equivalente
ao índice inflacionário do ano passado.
O líder da bancada da oposição,
deputado Anísio Maia, afirmou que o
objetivo do reajuste linear foi repor o
índice da inflação do período anterior,
enquanto o deputado Aníbal Marcolino
citou o exemplo dos professores, que
estão com seus salários achatados
devido à política remuneratória do
Governo.
Eu fico feliz que os Servidores
conquistaram este aumento, eles
merecem.
Agora
vamos
torcer
para o governador sancionar estas
modificações”, afirmou o deputado
Toinho do Sopão.
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Espaço Sindical
Por um Estado
mais justo e melhor
Autoridades presentes ressaltaram
o desafio da diretoria em conduzir o
Sindifisco-PB, entidade combativa e atuante
no Estado. Todos reforçaram a importância
da luta por uma sociedade melhor e
elogiaram a contribuição que o Sindicato
tem dado nesse sentido à Paraíba.
O auditor fiscal do Estado e secretário
da Receita Municipal, Fábio Guerra,
defendeu que o sindicato deve contrapor
forças à retirada de direitos da categoria
e unir esforços para superar os desafios,
raciocínio que também foi seguido pelo
presidente da AAFEP, Kennedy Costa.

Pelo fortalecimento
da democracia
Os deputados Raniery Paulino e
Vituriano de Abreu elogiaram a articulação
do Sindifisco-PB, na defesa dos direitos dos
auditores fiscais e das demais categorias
do serviço público. Eles reafirmaram o
compromisso da Assembleia Legislativa
de proteger os direitos das categorias,
conquistados de forma democrática
através de leis específicas, cujo
cumprimento deve ser defendido.

Posse da
diretoria reúne
entidades,
parlamentares
e autoridades
Por Elara Leite
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O

Dia do Trabalhador, 1º de maio,
teve conotação especial para os
auditores fiscais do Estado da
Paraíba. A categoria participou,
na data, da posse da diretoria
do Sindifisco-PB, que estará à frente do
Sindicato no triênio 2013-2016. O evento
teve ainda a participação de entidades,
parlamentares e autoridades públicas. Na
solenidade, foram empossados também os
conselheiros fiscais.
José Hiram, presidente da comissão
eleitoral, conduziu os trabalhos da mesa
e reafirmou o espírito democrático
demostrado, durante o pleito, por toda a
classe fiscal. A eleição teve 782 votos válidos,
dos quais 562 foram para a chapa União,
Resistência e Luta, eleita para o triênio.

Pela união das categorias
O presidente da Fenafisco, Manoel
Isidro, enfatizou que a vitória de Victor
Hugo representou a da própria categoria,
posição também defendida pelo presidente
da Afrafep, Alexandre José.

Já Tarcísio Campos, presidente do
Sindicato dos Médicos, falou do poder
aglutinador do Sindifisco juntamente
com o Fórum dos Servidores, unindo
e contagiando as categorias nas lutas
por melhores condições de trabalho e
valorização. A representante das mulheres
a compor à mesa, a juíza de Direito, Lúcia
Ramalho, desejou pleno êxito à gestão e
sucesso na luta pelos direitos dos filiados e
por uma sociedade mais igualitária.

Convocando à luta!
O
presidente
reeleito,
Victor
Hugo, entre outros pontos, relembrou
a importância do dia 1º de Maio, como
uma data para refletir sobre as lutas por
uma sociedade melhor, com mais saúde,
educação, segurança e distribuição de
renda. popular e protagonismo político e
social.
Ele também lembrou a greve histórica
da categoria fiscal, em 2011, que durou 44
dias, enfatizando que, após esse período,
o Governo vem tentando sufocar de todas
as formas o movimento da categoria fiscal,
que segue firme e coeso.
Victor conclamou a categoria a
manter-se unida e defender, não só as
bandeiras dos auditores fiscais, como
das entidades que fazem parte do Fórum.
“Todos nós, unidos, formamos um bloco
que conseguiu se fortalecer e contagiar
a todos. Cada um tem o seu papel. Unidos,
avançaremos nas conquistas”, finalizou.
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Olenildo nascimento

Guia médico
Dr. Antônio Medeiros

Assistência
Oftalmológica
Clínicas e médicos credenciados a Afrafep Saúde
oferecem suporte completo, desde simples
consultas e exames, às cirurgias mais modernas

Arquivo

Por Alinne Simões e Naná Garcez
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U

m plano de categoria tem por
obrigação oferecer aos seus
usuários a melhor assistência
médica da cidade e a Afrafep
Saúde pode se orgulhar,
pois, possui uma boa rede de profissionais
credenciados, com atendimento em clínicas
e com médicos conceituados em todo Estado.
Como forma de divulgar cada vez mais o Guia
Médico para os usuários a Revista do Fisco
destacará nas suas próximas edições uma
especialidade a qual o plano atende. Nesta
primeira publicação daremos destaque à
assistência oftalmológica.
Das 22 cidades estaduais que tem
cobertura da Afrafep Saúde, 11 possuem
oftalmologistas ou clínicas oftalmológicas
credenciadas. A expectativa é de que os
convênios sejam ampliados e estejam,
em breve, em todos estes municípios.
Por enquanto, o usuário que precisar de
assistência oftalmológica encontra nas
cidades de: Cajazeiras, Campina Grande,
Guarabira, João Pessoa, Patos, Pombal, Santa
Rita, São José do Rio do Peixe, Sapé, Sousa e
Uiraúna.

É importante destacar que estes
não são apenas convênios que somam
um número a mais no Guia Médico
da operadora. A cada nova rede
credenciada, a equipe da “saúde” toma
cuidado para que seja o melhor e mais
completo serviço, mantendo com estes
um bom relacionamento, refletindo assim
no bem estar dos seus beneficiados.
“Já tem alguns anos em que agente
tem mantido essa parceria, eu destaco
isso como uma parceria porque temos
uma reciprocidade bem boa. Tem mudado
a presidência da entidade, mas não tem
mudado a qualidade. Por outro lado, nós
também crescemos, estamos hoje com
22 médicos e isso facilitou muito”, conta o
oftalmologista Dr. Antônio Medeiros, que
atende no Hospital de Olhos da Paraíba.
O usuário da Afrafep Saúde tem
total cobertura em consultas, exames
e, inclusive, em tratamentos cirúrgicos.
“Atendemos cerca de 200 pacientes
da Afrafep por mês, realizando desde
consultas, a exames complementares
que diz respeito à parte oftalmológica,
e quando necessário temos também os
tratamentos que podem ser à base de
laser ou cirúrgico”, exemplifica o Dr. Luiz
Antonio Trigueiro Nóbrega, oftalmologista
do Instituto de Tratamento da Visão (ITV),
mais uma clínica credenciada na cidade
de João Pessoa.
De acordo com os médicos
ouvidos pela nossa equipe, o número
de atendimentos e cirurgias realizadas
dentro desta especialidade tem sido
crescente,“e isso dá um feedback para a
gente, de que estamos fazendo o trabalho
certo, que estamos alcançando o bom
resultado. Então isso é muito honroso”,
afirma o Dr. Antônio Medeiros.

Já
o
oftalmologista
Astênio
Fernandes, da Yoday, em João Pessoa,
considera fundamental atender bem
ao paciente, com uma consulta de boa
qualidade, por isso, limita o número
de atendimentos a 12 pessoas por dia.
“Medicina é propedêutica, é examinar
e diagnosticar”, ressalta o médico
experiente, que recebe vários associados
da Afrafep. Ele observou que no caso
da Oftalmologia há grande número de
pacientes que são crianças e no outro
extremo, os idosos.
O médico informou que a clínica faz
vários procedimentos cirúrgicos, além
da consulta, sendo comum nos idosos
o tratamento das doenças involutivas,
como a catarata, além de problemas
decorrentes das doenças degenerativas
provocadas pelo diabetes e pela
hipertensão.
Ano 43 | Número 380 | Maio 2013

39

Vida associativa - Mães
Dr. Luiz Antônio

Arquivo

Guia médico

Cidades com
oftalmologistas
credenciados:
Cajazeiras, Campina Grande,
Guarabira, João Pessoa, Patos,
Pombal, Santa Rita, São José do Rio
do Peixe, Sapé, Sousa e Uiraúna.

Como consultar
a rede credenciada:
No site www.afrafep.org.br, o
associado clica no sublink Serviços
on-line, na REDE CREDENCIADA,
então terá acesso a lista completa
do Guia Médico. Se não sabe onde
fica o consultório do médico que
deseja se consultar, o guia também
fornece o endereço.

Tecnologia de Ponta
Hoje, as clínicas e médicos
credenciados pela Afrafep Saúde dispõem
de equipamentos cada vez mais modernos,
que permitem um tratamento rápido
e eficaz. Atendendo desde crianças a
idosos. “A clínica dispõe de uma estrutura
hospitalar, estilo Hospital Dia, onde tem
o sistema de internação, mas é liberado
no mesmo dia. Temos toda estrutura
para realizar diversas cirurgias com
aparelhagem da mais moderna”, ressalta
Dr. Luiz Antonio.
“Até uns dois anos atrás o pessoal
elogiava e dizia assim, “mas doutor esse
equipamento só falta falar”, porém, hoje,
dispomos de equipamento que fala. Acabei
de fazer 10 cirurgias hoje pela manhã que
o equipamento que eu usei ele fala. Se eu
errar e passar do meu limite, ele não deixa e
40

avisa, se eu insistir ele trava o equipamento”,
conta o Dr. Antonio Medeiros que explica
“programo a máquina antes da cirurgia de
acordo com os meus parâmetros”.
Os usuários da Afrafep Saúde
que desejarem ter acesso a lista de
oftalmologistas, bem como, de clínicas
credenciadas ao plano, tanto nesta
quanto em outras especialidades, devem
consultar o site www.afrafep.org.br
,no sub link serviços on-line, na REDE
CREDENCIADA que terão acesso a lista
completa do Guia Médico. Se não sabe onde
fica o consultório do médico que deseja
se consultar, o guia também fornece o
endereço. Se mesmo assim, você ainda não
conseguiu se “localizar” uma ferramenta
associada ao Google Earth te leva ao local
desejado, mostrando em fotos reais, o
lugar procurado.

Alegria e muita
emoção no Dia das
Mães da Afrafep

A

Afrafep realizou no dia 17 de
maio, no Balneário da Penha, a
festa de comemoração do dia
das mães que foi animada pela
Banda de Baile Neto Ribeiro.
Foram disponibilizadas mais de 100 mesas
para os sócios que fizeram reserva na
semana que antecedeu o evento. Além do
show, a Afrafep prestou homenagem às mães
presente e realizou sorteio de brindes.
O restaurante COMIDA BOA.COM
esteve à disposição dos sócios durante toda
a festa oferecendo deliciosas refeições, com
um cardápio variado, bem como, serviço de
bar. Nem mesmo a forte chuva que caiu no dia
apagou os ânimos dos sócios que dançaram
e se divertiram muito.
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MARCELO
SARMENTO
Médico graduado
pela Universidade
Federal da Paraíba
em 1990, com
residência médica
em Urologia no
Hospital 9 de Julho
– São Paulo –SP
e membro titular
da Sociedade
Brasileira de
Urologia
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Urologia

E

scuto com frequência e, na maioria
das vezes, com certo espanto a
seguinte pergunta. “O sr. atende
mulheres também?” Ou, tendo
algumas mulheres na sua sala de
espera, “o que elas fazem aqui?” Portanto, para
esclarecimento geral e suprimir estas dúvidas
éprecisodefinir:aUrologiaéumaespecialidade
que trata das enfermidades do trato urinário
masculino e feminino e do sistema reprodutor
masculino. Assim, patologias tais como,
cálculo renal, tumores do aparelho urinário,
infecção urinária do homem e da mulher são
tratados pelo urologista. Outra confusão está
relacionada às patologias proctológicas, como
hemorróida, fístula e fissura anal. É comum os
pacientes procurarem, equivocadamente, o
urologista.
A especialidade tem uma ligação estreita
com a próstata, responsável pelo maior fluxo
de pacientes aos nossos consultórios. Mas,
afinal, o que é e para que serve a próstata?
Resumidamente é uma glândula, que produz
o líquido prostático (um dos componentes do
esperma), fica localizada abaixo da bexiga e
envolve a uretra.
Com a evolução da idade, passa a
exercer um efeito compressivo promovendo
um quadro obstrutivo ao fluxo urinário. O
paciente começa a desenvolver queixas como
micções noturnas, diminuição do calibre e
força do jato urinário, urgência miccional e
outros. Além disto, é na próstata que surge
um dos tumores mais frequentes no homem,
que é o Adenocarcinoma Prostático, que
tem sido alvo de campanhas, no sentido de
conscientização da população masculina a
realizar o exame periódico.
Vale lembrar que, no início, este tumor é
silencioso, ou seja, não produz sintoma algum,
daí a importância de se realizar regularmente
o exame, com a finalidade de um diagnóstico
precoceedeum tratamento curativo. Aproveito

para esclarecer outra dúvida dos pacientes,
pois é comum os mesmos chegarem ao
consultório assustados, ao descobrirem que
a sua próstata está “crescida”. O aumento do
volume da próstata é comum e de certa forma
esperado com a evolução da idade. Precisa ser
avaliada a natureza desde crescimento - se
benigno ou maligno - e se está causando algum
efeito obstrutivo, clinicamente significativo.
Também o Distúrbio Androgênico do
Envelhecimento Masculino - DAEM, chamado
de Andropausa, tem despertado o interesse
dos homens. Trata-se de um conjunto de sinais
e sintomas decorrentes da diminuição dos
níveis da testosterona. As queixas incluem
diminuição da libido, irritabilidade, diminuição
da massa muscular, apatia, acúmulo de
gordura abdominal, depressão, diminuição
da massa óssea. O tratamento consiste na
reposição hormonal e, quando bem orientado,
é seguro, traz melhora rápida e significativa
dos sintomas.
A infecção urinária, outra frequente
causa de consulta, acomete mais as mulheres.
Em algumas, de caráter altamente recidivante,
deve ser tratada como doença crônica,
decorrendo, principalmente, da anatomia
feminina e de fatores imunológicos. Em muitos
casos,aspacientesassociamaatividadesexual
e questionam uma possível transmissão do
parceiro. Na verdade, o ato sexual age com um
fator facilitador na disseminação das bactérias
presentes na região perianal. O tratamento
é simples e eficaz, empregando antibióticos
adequados. A prevenção das recorrências
nas pacientes com predisposição a infecção
urinária já demanda maior dedicação e
acompanhamento contínuo, de longo prazo.
Gozar de boa saúde é uma dádiva valiosa.
Devemos fazer a nossa parte cultivando
hábitos saudáveis, como boa alimentação,
atividade física regular e as avaliações
médicas com regularidade.
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A

população
de
idosos
vem crescendo em ritmo
acelerado, e o cuidado
com sua saúde vem sendo
debatido
constantemente.
Os objetivos da medicina moderna são
claros: é importante não só aumentar
a quantidade, mas também a qualidade
de vida com o avançar do tempo. E como
fazer isso? Existe algum segredo? A chave
é a prevenção e a ocupação mental.
Não é desejado que um idoso ganhe
5 (cinco) ou 10 (dez) anos a mais de vida
em péssimas condições, sendo internado
constantemente, correndo riscos. Pelo
contrário, é imprescindível que ele viva
até seus últimos dias com qualidade,
exercendo suas atividades habituais
e de bem estar com seus familiares.
Para isso, entretanto, é necessário o
acompanhamento médico com um bom
profissional.
A Hipertensão Arterial Sistêmica e
a Dislipidemia (colesterol e triglicerídeos
altos) são comorbidades sorrateiras, que,
apesar de muitas vezes não apresentarem
sinais ou sintomas, fazem parte dos
principais pilares do Infarto Agudo
do Miocárdio e do Acidente Vascular
Encefálico (trombose). Tais doenças são
as que mais matam em todo o mundo,
ultrapassando até mesmo o câncer e os
acidentes automobilísticos.
O idoso deve fazer avaliação clínica e
laboratorial periódica, bem como exames
de screening, como o Ecocardiograma
transtorácico, o Doppler das artérias
carótidas e vertebrais, o
Teste

Ergométrico Computadorizado, o MAPA
(Monitoramento Ambulatorial da Pressão
Arterial), quando for hipertenso ou
apresentar histórico de pico hipertensivo,
e o Holter digital 24h, nos casos de
palpitações e dor precordial a esclarecer
ou suspeita de arritmia cardíaca. Todos
estes exames são de fácil realização
e, geralmente, são responsáveis pelo
diagnóstico precoce e pelo tratamento
das doenças cardiovasculares, reduzindo
de maneira drástica a maioria dos casos
de internamentos hospitalares, de infarto
agudo do miocárdio e de acidente vascular
cerebral, além de aumentar a expectativa
de vida saudável.  
Os
exames
métodos
gráficos
(
ecocardiogramateste
ergométrico- Doppler de carotidas e
vertebrais-) deverão serem realizados
em pessoas assintomáticas apartir dos
45 anos , quando existir pessoas com
história de Infarto agudo do miocárdio e/
ou acidente vascular cerebral, homens
abaixo de 55 anos e mulheres abaixo
de 65 anos , os seus descendentes são
aconselhados de submeter-se a êstes
exames mais precocemente .
Concluindo, importante ressaltar
que também é de extrema importância o
controle dos fatores de risco, o que deve
ser feito com base nos hábitos de vida do
indivíduo, estimulando sempre uma dieta
balanceada e exercícios físicos leves e
regulares, como também, no caso daqueles
que convivem com doenças crônicas, o uso
contínuo dos medicamentos prescritos
por seus médicos assistentes.
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