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Festa Junina Animada com Aniversariantes do mês
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Parabéns aniversariantes!

Em mais um ano conse-
cutivo de sucesso, colegas 
associados compareceram 
à sede social da ANFIP-RJ  
e participaram da tradicional 
festa junina, que teve co-
mo ilustres convidados os 
aniversariantes de maio e 
junho. 

Todos saborearam as gulo-
seimas típicas da época e 
dançaram animadamente ao 
som de forró e outros ritmos. 
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ADRIANA PIRES LANTELME, ALICE SALLES DA SILVA, ALTAIR PINTO OSORIO, ALUYSIO DA SILVA, ALVARO ARAUJO BITTENCOURT, ALZIRA DE REZENDE GUIMARAES, AN-
TONIO CARLOS CARVALHO RIBEIRO, ANTONY COUTINHO DE MORAES, ARINDA REZENDE DE PINHO MONTEIRO, ARYLZA BALLARD DE AGUIAR, AURELIO DE OLIVEIRA 
COSTA, AVRAHY BARROSO BERNARDAZZI, BEATRIZ MARIA BRAGA MACHADO, BERNARDETTE DE LOURDES SALDANHA, CARLINDA MARTINS PERY, CARLOS DANTAS 
MOREIRA, CARLOS DE PAULA MOREIRA, CARMELIA EURIDES DE OLIVEIRA, CARMEM CIDES DE OLIVEIRA, CAUBY DE SA PALMEIRA, CECILIA HELENA DE SOUZA BAR-
ROSO, CELESTE AIDA FURTADO VIEIRA RIBEIRO, CLARINDA COUTINHO MUELLER, CLAUDIO JUACABA CAVALCANTE, DALVA PERES NUNES, DECIO FERNANDES DE 
AZEVEDO, DYRCE BENATTI DO VAL, EDELZUITA JOAQUIM PEREIRA, ELISABETE MARTINS, ELIZABETH SOUZA DE CARVALHO, ELZINHA NAZARE SCHUINDT DE CASTRO 
ENEIDA LESSA MALAFAIA, EUCLIDES VITAL PORTO LIMA, FERNANDA MARIA NAMAN P. DE ALBUQUERQUE, GUILHERME LOPES BARRETO, GUILHERMINA DA SILVA BONA-
TES, HEITOR SANTOS GUERRA LEAL, HERMINIA ALVES DE JESUS, IBELIA ALVAREZ VIDAL, IRENE TEIXEIRA PICORELLI, ISABEL MARTHA VICENTE EGREJAS, IVO PENHA 
BRANDAO, JACQUES ATTIE, JAIR JACOB GUIMARAES, JANE MARCIA DA COSTA RAMALHO, JANICE DA CONCEICAO PETRUCCI, JECILENE MARIA LIRA ENES JORGE 
FONTES SODRE,JOSE FLORISMINO DE MIRANDA PINTO, JOSE NASCIMENTO SOARES, JOSE RENATO GAMA DOS SANTOS, JURACY ILAYNA DE ABREU IGREJA, JUSSARA 
DIAS, LEA DE ABREU MIGON, LEA DE MENEZES ANDRADE, LENICE GONCALVES, LOURDES DE AZEVEDO GOMES, LUCILIA MOTTA DE OLIVEIRA, LUCY ALBUQUERQUE 
DE OLIVEIRA, LUIZ AUGUSTO DA ROCHA DIAS, MARCILIO HENRIQUE FERREIRA, MARIA ANA DA SILVA, MARIA CANDIDA DOUTEL DE ANDRADE, MARIA CARMEN MORAES 
LOMAR, MARIA CREUZA DE LIMA SANTANA, MARIA DA GLORIA ANDRADE FRANKLIN, MARIA DA GLORIA BARROS DA SILVA, MARIA DA GLORIA DIAS REIS, MARIA DA PE-
NHA CANESSO GUIMARAES, MARIA DAS GRACAS MIRANDA HAANWINC, MARIA DAS MERCES FALCAO, MARIA GUIMARAES ALVES, MARIA LUCIA SANTOS COSTA, MARIA 
LUIZA DE SOUZA MARAFUZ MARIA REGINA LOBATO PEREIRA, MARLENE GUIMARAES SANTOS, MARTHA JULIA PEREIRA VIANNA, MOACYR DA COSTA CARDOSO, NEIDE 
GRIJO COSTA TAVARES, NELI RODRIGUES DE OLIVEIRA, ORIETA DE ABREU MAGALHAES, OTILIA MELO HUBNER, PAULO DE TARSO RIBEIRO, PAULO HENRIQUE FEIJO 
BRAGA, PAULO RAYMUNDO BAPTISTA DA SILVA, RANDOLPHO SOARES LEITAO, REGINA MARIA TEIXEIRA COELHO, REINALDO FERNANDES FILHO, RENATO DE ANDRA-
DE KROPF, ROBERTO ALVES RIBEIRO, ROCILDA VENANCIO SOARES CALCADA, RONALDO CHAVES DE OLIVEIRA, ROSALIA FALCAO VILLELA, ROSALINA HELENA DA 
SILVA, RUTE SENRA CARAMEZ, RUTE SILVA LIMA, SANDRA ELIZABETH SOARES DE ARAUJO, SILVIA REGINA SCISINIO FERREIRA, VERA REGINA XAVIER LOPES, WALDIR 
NUNES DE ABREU, WILLEY DE ARAUJO SANTOS, WILLIAM DE OLIVEIRA GOULD, ZULEMA DE SOUZA MACHADO

ADELZIRA CAMPOS FERNANDES, ALTAMIR CUNHA DA SILVA ANA CRISTINA DE OLIVEIRA BRAGA, ANGELA LUCIA PAIVA DA SILVA, ANGELICA 
AYRES PAULINA, ANIBAL SALGADO RIBEIRO DE CASTRO, AVANY DE SOUZA CRUZ, BETANIA MOURA GOMES DE SOUZA, CARLOS ROBERTO 
ANDRADE GUERRA, CELIA REGINA DE CARVALHO BARBOSA, CLARA MARIA PEREIRA DA SILVA, CONCEICAO DE MARIA TINOCO, CREMILDA DA 
SILVA REBELO, DEBORAH LESSA MENTZINGEN, DENISE FAISSAL OROFINO, DENISE NUNES PIRES REIS VIEIRA, DENISE PIKELHAIZEN, DENY 
DE PAULA ARAUJO, DILEA DA SILVA RIVERA, DILMA DE ALMEIDA GONZAGA, EDSON RIBEIRO, ELIANA VIVAS DA SILVA, GILDA MANHAES DE 
CAMPOS, GILDI PAIXAO MATTOS, GILVA MORAES DA SILVA, HELIO MOREIRA GOMES, ILMAR LYRIO DOS SANTOS RIBEIRO, ISABELA GALVAO 
FERREIRA GARCIA, JAYME RAMOS VENTURA, JORGE DE CAMPOS RAMOS, JORGE LOPES MARTINS, JOSE FRANCISCO MAGDALENO, JOSE 
MARCOS DA COSTA, JOSE NOGUEIRA, JOSE ROBERTO BORBA CALOMENI, JOSE VIEIRA SAMPAIO, JOSIMAR ANDRADE GUIMARAES, JULEISA 
REIS PIERRE, LEA ALVES CARNEIRO, LORETTA RASTELLI RAMOS, LUIZ ANTONIO DA CUNHA, LUZIA DO CARMO FARAGE BARBOSA, MARCILIO 
DE ALENCAR ARRAIS FILHO, MARCIO LUIZ CARVALHO FERNANDES, MARIA DA GLORIA ALI CASSINO, MARIA DA GLORIA SCHMIDT DE P. RO, 
MARIA DA GLORIA SCHMIDT, MARIA DA PENHA DE MELLO PITANGA, MARIA DE LOURDES CHAVES DA SILVEIRA, MARIA DO CARMO BOVE CAR-
VALHO, MARIA EUNICE LOPES DE OLIVEIRA, MARIA HELENA SANTOS MARTINS, MARIA JOSE CASTRO DE CARVALHO, MARIA JOSE DA SILVA, 
MARIA JOSE DE OLIVEIRA DA SILVA, MARIA THEREZA DE CAMARGO NOBRE, MARLENE DA SILVEIRA MARTINS, MARLENE GUIRA CORDEIRO DA 
ROCHA, MILTON CATARINO FERREIRA, MITZI DE MIRANDA MEHLINSKY, MOYSES RODRIGUES BARBOSA, MOZART PERES GONDIM LEITE, NE-
LIO ARZUA DOS SANTOS, NELY DUTRA DE LIMA MATTOS, NICOLAS ANTONIO DIAFILOS, NILDA CAPRIATA TEIXEIRA DUTRA, NORMA MONTEIRO 
BARROS, PATRICIA FIGUEIREDO E MELLO, PAULO AMERICO DE OLIVEIRA NASCIMENTO, RACHEL BARCIELA LOPES, RENATA PORTO DA SILVEI-
RA CAVALCANTE ROBERTO VILLELA NUNES, ROSALICE SOARES CARVALHO DE MENDONÇA, ROSANGELA DUTRA WECK, STELLA FIGUEIREDO 
GOMES DE CARVALHO, TALMILIA GAYO GAMA, THEREZINHA DE JESUS ASSUMPCAO, THEREZINHA MARTINS SILVA PONTES, VILMA MARIA DE 
OLIVEIRA, WILSON SILVA LEAL, ZELMA KUSTER MAIA, ZOE CORREA PINTO

ALTINO BARBOSA, ANA MARIA IZE PEREIRA, ANDREA NEUBARTH MARCIANO CORREA, ANILZA DE OLIVEIRA SANTOS, ARAIL ARNOS 
CAMPOS, ARIDIO DA SILVA ALVES, ARNILTON GOUDINHO DE OLIVEIRA, ARY BARBOSA, AYDA CANANO GHILOSSO,CARLOS ROBERTO GON-
CALVES, CELIA FERREIRA ALVES, CELINA DE QUEIROZ RITTER, CELSO LUIZ MARTINS VIEIRA, CESAR DE AZEVEDO IRIBARREN, DEBORAH 
FRANCO VAZ CAVALCANTI, DENISE MOUTINHO DOS SANTOS, DILA COUTINHO MELL, EDMIR THEODORO TORRES DA COSTA, EFIGENIA 
MARIA NOLASCO , DUARTE, EUNIDE GOMES SILVA, GERCINA VASCO DE SOUZA TAVARES, HELENA ROSSI, HELENITA FERNANDEZ SOARES 
DO VAL, ILKA VILHENA BORGES, ISA BRUM BERNARDES, IVANILO DOS SANTOS BORGES, IZABEL CHANESMAN PIZZOLANTE, IZABEL RA-
MOS, JONATAS RODRIGUES VIEIRA, JORGE HENRIQUE DOS SANTOS ALVES, JOSE ANTONIO TEIXEIRA, JOSE CARLOS DA SILVA, JOSE DA 
COSTA CERVA, JOSE MARIO DE CARVALHO MACHADO, LUIZ DAMIAO TEIXEIRA DA SILVA, LUPERCIO MACHADO MONTENEGRO, MANOEL 
RODRIGUES DO NASCIMENTO , MARIA DAS DORES OLIVEIRA CARNEIRO, MARIA DAS GRACAS DE MELLO , MARIA DO CARMO MOURA DE 
CARVALHO, MARIA ELIETE LIMA, MARIA ELISA DE ALMEIDA FIGUEIREDO, MARIA IZABEL GUEDES TEIXEIRA, MARIA LYGIA SILVA MAGALHAES 
COSTA, MARIA NATERCIA CAVALCANTI PASSOS, MARILIA FIGUEIRA PEREIRA, MARINA XAVIER TEIXEIRA, MARIO PACHECO, MARLENE CRUZ 
GONCALVES, MARLENE MOREIRA PORTELLA, MARLENE PINHEIRO CORREA, MARY DESIDERIO VALVERDE, MOACYR MUSSEL BAITELLI, 
NADYR NEIDE NOGUEIRA BARROS, NELSON SARACISTA, NESTOR ZAMBONIN, NILTON RODRIGUES MARTINS, ODIR MEDEIROS PIMENTA, 
RAIMUNDA BARBOSA DE OLIVEIRA, RENATA RODRIGUES LEIVAS, RENATO AYRES NUNES, ROBERTO PESSOA, ROBERTO ROMANO PINTO, 
ROOSEVELT PINTO DA SILVA, ROSALY BARBOZA DA SILVA ROSINETE MONTEIRO DOS ANJOS, SANDRA MARIA DELGADO BRITO, SELNITZ 
ROCHA NETO SILEA GOMES GONCALVES, SILVIA REGINA PAULAIN GAVINHO, SILVINO CANTALICE NOBREGA, SONIA MARIA LOUREIRO 
FARIA, SONILEA VIEIRA LEITE, TEREZINHA BARRETO DE OLIVEIRA, TEREZINHA DE JESUS BEZERRA, THALMA DA ROCHA CAVALCANTE, 
THERESINHA DRUMMOND, VALMIR DE OLIVEIRA, VILMA PENIDO VERSIANI, WANDA LINS LEMGRUBER, WILSON BOMFIM DE MOURA, YARA 
COSTA PINTO, YVONNE PEIXOTO SERRA
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Posse  dos Conselhos Executivo e Fiscal da ANFIP 
(Biênio 2019/2021)

Sobre o afastamento dos Auditores Fiscais
(Reprodução da nota Pública veiculada no site da ANFIP em 02/08/2019)

A Associação Nacional dos Audi-
tores Fiscais da Receita Federal do 
Brasil – ANFIP, diante dos recentes 
acontecimentos que culminaram no 
afastamento de dois Auditores Fiscais 
da Receita Federal do Brasil, vem a 
público registrar sua preocupação 
com o cerceamento do trabalho fi s-
calizatório, desenvolvido com base 
em planejamento fi scal que, além de 
mais de uma centena de contribuintes, 
alcançou, surpreendentemente, um 
ministro do Supremo Tribunal Federal 
e seus familiares, situação albergada 
em parâmetros objetivos de apuração 
informatizada, por meio de sistema de 
fi ltros há muitos anos utilizado e cons-
tantemente atualizado pela Receita 
Federal do Brasil.

Assim, são inquietantes os rumos 
tomados pela Suprema Corte quan-
do afasta, ao arrepio da apuração 
administrativa em curso, servidores 

legitimamente investidos em seus car-
gos, motivado especialmente pelo 
fato de o trabalho desenvolvido pelos 
Auditores Fiscais ter atingido invo-
luntariamente um integrante daquele 
tribunal, benefi ciando, consequente-
mente, o extenso rol de pesquisados 
por eventuais infrações tributárias, 
obstaculizando o trabalho regular da 
Receita Federal do Brasil e colocando 
esses contribuintes sob o beneplácito 
da impunidade.

Redobre-se a atenção, pois tal condu-
ta, além de intimidar outros Auditores 
Fiscais como os intimados a prestar 
depoimentos, inclusive expondo-os 
injustamente ao risco de morte, eis 
que sequer recebem algum adicional 
de periculosidade em razão de suas 
atividades, inibindo o exercício regu-
lar de suas atribuições e engessando 
fortemente a fi scalização, aumentan-
do, obviamente, o volume de recursos 

sonegados que, em boa parte, resulta 
de desvios do dinheiro público indis-
pensáveis para a implementação e a 
manutenção dos serviços públicos.

Além disso, é importante ressaltar 
que o trabalho da Polícia Federal, do 
Ministério Público Federal e da Justiça 
Federal na identifi cação e punição, tem 
como principal fonte de informações as 
análises técnicas dos dados fi scais e 
da movimentação fi nanceira de poten-
ciais corruptos e sonegadores, trabalho 
esse realizado pelos Auditores Fiscais 
da Receita Federal do Brasil que, utili-
zando-se de parâmetros de inteligência 
fi scal, possibilitou a população em geral 
conhecer a dimensão, jamais imagina-
da, do nível de corrupção disseminado 
na Administração Pública, propiciando-se 
a recuperação, ainda que parcial, dos 
valores desviados e/ou sonegados.

Brasília, 2 de agosto de 2019.
Conselho Executivo da ANFIP

Administração, Patrimônio, 
Cadastro e Tecnologia da Informação: 

João Alves Moreira (AC)
Finanças: 

Luiz Mendes Bezerra (PE)
Planejamento e Controle Orçamentário: 

Carlos Alberto de Souza (SC)
Comunicação Social: 

Benedito Cerqueira Seba (MT)
Relações Públicas: 

Maria Aparecida F. Paes Leme (RN)
Assuntos Parlamentares: 

José Avelino da Silva Neto (PB)
Suplentes

Região SUL: 
Paulo de Freitas Radtke (PR)

Região SUDESTE: 
Rivaldo Barreto dos Santos (RJ)

Região CENTRO-OESTE: 
Léa Pereira de Matos (DF)

Região NORDESTE: 
Lindenbergue Fernando de Almeida (AL)

Região NORTE: 
Miguel Arcanjo Simas Nôvo (AM)

Em sessão conduzida pela 
Coordenadora do Conselho de Re-
presentantes, Dulce Wilennbrig de 
Lima, no Hotel San Marco, Brasília/
DF, tomaram posse no dia 31 de 
julho, os novos integrantes dos Con-
selhos Executivo (CE) e Fiscal (CF) 
da ANFIP. Décio Bruno Lopes, Audi-
tor Fiscal de Minas Gerais, assumiu 
a Presidência da Associação.

Para o Conselho Fiscal, foram 
empossados como titulares Assun-
ta Di Dea Bergamasco (SP), Maria 
Inez Rezende dos Santos Mara-
nhão (GO) e Maria Gorete de Sousa 
Ramalho Medeiros (PE), além dos 
suplentes Lourival de Melo Lobo 
(PI), Marinalva Azevedo de Santos 
Braghini (SP) e Waltoedson Doura-
do de Arruda (DF).

Floriano Martins de Sá Neto, des-
pedindo-se da Presidência do CE, 
cumprimentou os eleitos para o 
próximo biênio e aproveitou para 
agradecer aos 18 conselheiros que 
o acompanharam na sua gestão. 

Décio Bruno, conduzirá a ANFIP, 
junto com mais quinze conselheiros, 
de 1º de agosto de 2019 a 31 de 
dezembro de 2021. “Quero deixar 
um abraço a todos aqueles que nos 
apoiaram e que, de uma maneira ou 
de outra, trabalharam para que nós 
tivéssemos sucesso. Estamos muito 
felizes por essa votação”, agrade-
ceu o presidente eleito.

Composição Conselho Executivo:
Presidência: 

Décio Bruno Lopes
Vice-presidências:

Executiva: 
Márcio Humberto Gheller (PR)

Assuntos Fiscais: 
Eucélia Maria Agrizzi Mergár (ES)

Política de Classe e Salarial: 
José Arinaldo G.Ferreira (RJ)

Assuntos da Seguridade Social: 
Crésio Pereira de Freitas (GO)

Aposentadorias e Pensões: 
Tereza Liduína Santiago Félix (CE)

Cultura Profi ssional e 
Relações Interassociativas: 

Albenize Gatto (PA)
Serviços Assistenciais: 
Ariovaldo Cirelo (SP)
Assuntos Jurídicos: 

Maria Beatriz F.Branco (SP)
Estudos e Assuntos Tributários: 

Cesar Roxo Machado (RS)



A comemoração dos 50 anos de fundação da nossa 
querida Associação aconteceu no dia 25 de julho.  O 
evento era o mais importante da agenda da entidade e 
aguardado com muita expectativa pela diretoria e corpo 
associativo. A sede social foi cuidadosamente ornamen-
tada para recepcionar os convidados. Ex-presidentes, 
diretores, funcionários e associados marcaram presença 
nos salões da Associação, prestigiada por cerca de 180 
pessoas por conta do seu cinquentenário de criação.

A solenidade de abertura foi realizada no Auditório da 
DS/Rio do Sindifi sco Nacional e a mesa contou com 
a presença da coordenadora do Conselho de Repre-
sentantes da ANFIP, Dulce Wilennbring de Lima e do 
ex-superintendente-adjunto da Receita Federal do Brasil 
da 7ª Região Fiscal e atual substituto do secretário mu-
nicipal de Fazenda do Rio de Janeiro, Francisco Otávio 
Florido Cardoso, além da presidente Leila Souza de Bar-
ros Signorelli de Andrade e dos ex-presidentes, Aniceto 
Martins e Alfredo Miranda de Lemos. 
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Cinquentenário da ANFIP-RJ

Após uma breve saudação de todos os componentes 
da mesa, o cerimonialista fez um sucinto relato da his-
tória da entidade, citando cada um dos que a presidiram 
ao longo desses 50 anos,  especialmente, os presen-
tes à cerimônia, Aniceto Martins, Arídio da Silva Alves, 
Cauby de Sá Palmeira, Wilson de Oliveira Vidal, Osval-
dino Messias Aragão, Alfredo Miranda de Lemos, Sergio 
Wehbe Baptista, João Barros Padilha, Maria Ana da 
Silva, José Arinaldo Gonçalves Ferreira e a atual Presi-
dente Leila Souza de Barros Signorelli de Andrade.

Alfredo Miranda de Lemos, discursou em nome dos 
ex-presidentes. Iniciou dizendo que quem merecia a 
homenagem eram os “associados e pensionistas, que 
acreditam nos propósitos associativos e viabilizam o fun-
cionamento da entidade. O presidente fi gura por algum 
tempo à frente dos trabalhos, mas faria muito pouco sem 
o suporte de uma boa diretoria, que compartilha as ações 
diárias; dos conselheiros deliberativos, que orientam a 
atuação; dos conselheiros fi scais, que exercem os con-
troles; dos associados, que interagem e sugerem; dos 
funcionários, que cuidam dos serviços e do atendimento”. 
“Também é fundamental a conjugação de esforços com 
as demais organizações representativas das diversas 
carreiras do serviço público e da sociedade civil”.

Lembrou que na época da fundação da ANFIP-RJ, “nossa 
democracia nacional encontrava-se asfi xiada, no perío-
do pós – AI-5 de 68. Tenho em mente, que a formação 
da Associação trouxe aos colegas um fôlego e um novo 
ânimo, pois no ambiente da nossa democracia interna po-
diam debater os assuntos de interesse e conviver com 
a diversidade de pensamento. Por isso, é tão importante 
nos dias atuais preservarmos nossa entidade como célula 
democrática, que somada a outras semelhantes formam 
o núcleo que mantém viva a cultura do respeito, da liber-
dade e da cidadania.Como a luta é sem fi m, estejamos 
preparados para os próximos cinquenta anos”.   

Concluiu sua fala agradecendo em nome de todos “o 
apoio recebido ao longo dos anos, o coleguismo e a par-
ticipação. Fazemos um agradecimento especial a nossos 
familiares, pois sempre lhes tomamos um tempo de convi-
vência, em razão dos compromissos e agendas”. 



Aniceto Martins, ex-presidente por 6 (seis) mandatos, 
recebeu homenagem especial que lhe conferiu o título 
de Decano Ex-Presidente, gravada em placa, afi xada 
na sede da entidade. 

Emocionado, disse que “se algum merecimento havia 
era pela extrema generosidade dos colegas, companhei-
ros de tantos anos, e da atual Diretoria, com a amiga 
Leila à frente”. “Sem dúvida, foram os companheiros de 
tantas lutas, que conseguiram conquistar meu coração e 
que, de alguma forma, permitiram que eu ousasse tentar 
conquistar o coração de cada um de vocês. Não sou eu 
que mereço homenagem, mas sim todos vocês, amigos 
e amigas que conseguiram dedicadamente fazer nossa 
Associação forte”, completou o homenageado.

“Confesso que estou quase sem saber o que falar. Por 
isso, me passou pela cabeça, agora, uma situação que 
ocorreu com o falecido cartunista Henfi l, num hospital 
nos Estados Unidos, na década de 1980, internado em 
razão da hemofi lia que o maltratava tanto. Na  oportu-
nidade, ouviu de uma enfermeira, pejorativamente, que 
os brasileiros eram como baratas. Ela não devia saber 
que ele falava a língua inglesa. E como ele, naquele mo-
mento, pensei agora também: nós brasileiros não somos 
baratas, somos homens e mulheres que lutam muito pela 
vida e pelas coisas que nos motivam.  Contudo no fundo 
acabamos tendo que admitir que temos alguma qualida-
de de resistência infi ndável, comparável à das baratas 
que, segundo projeções de cientistas, são os únicos se-
res vivos que poderão resistir mesmo com a destruição 
total das condições de vida na Terra. Essa resistência des-
comunal havemos também de ter sempre na defesa de 
nossas entidades classistas”, fi nalizou Aniceto Martins.

A ocasião também 
foi propícia para ho-
menagear o colega 
Luiz Gonzaga Ber-
nardo, atual diretor 
fi nanceiro, por ser 
o que mais tempo 
soma de dedicação 
às diretorias da en-
tidade como seu 
membro. 

AGRADECIMENTO
A diretoria da Associação dos Auditores Fiscais da 

Receita Federal do Brasil-ANFIP-RJ agradece a todos 
que contribuíram para o sucesso da  comemoração do 
cinquentenário da nossa Associação, em especial à AN-
FIP, nossa entidade mãe; à Delegacia Sindical do Rio de 
Janeiro do Sindifi sco Nacional; à associada Maria Jes-
sé Gonçalves de Azevedo, extensivo à sua fi lha Cibele 
Azevedo Corrêa; à compreensão dos associados pela 
interrupção de algumas atividades em função da prepa-
ração  da sede para o evento; aos funcionários, diretores 
e demais conselheiros por terem abraçado a causa e, 
principalmente, aos queridos associados, ex-presidentes, 
familiares, convidados e representantes de entidades de 
classe que festejaram conosco essa data tão importante 
na história da nossa entidade associativa. 
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Que venham os próximos 50 anos!
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Bate-papo sobre os “Impactos da Reforma da Previdência para os Servido-
res Públicos  e a Previdência Associativa (JUSPREV)”, com a participação 
do presidente da ANFIP, Décio Bruno Lopes, e representantes da JUSPREV 
(Previdência Associativa do Ministério Público e da Justiça Brasileira), da 
qual a ANFIP é instituidora. Agende a sua participação e venha conhecer 
mais sobre o assunto, ora em destaque em razão da possível implantação 
de um regime de capitalização com a reforma da previdência. 

Após o evento será oferecido um happy hour, oportunidade em que homenagearemos os 
aniversariantes de julho, agosto e setembro. Confi rme sua presença pelo telefone 21-25098771 

A CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO DA ANFIP-RJ será re-
alizada no Hotel Windsor Flórida (Salão New York, cobertura), dia 12 de 
dezembro, a partir das 12:30h. O hotel está localizado na Rua Ferreira Viana 
nº 81, Bairro do Flamengo, Rio de Janeiro/RJ. O evento será animado pela 
Banda Rio Postal. Informe-se junto à secretaria da Associação e garanta a 
sua participação! (Número limitado de ingressos).

26 de setembro

Data: 26 de setembro
Hora:15:00h, 
Local:sede social da ANFIP-RJ 

12 de dezembro

Data: 12 de dezembro
Hora:12:30h 
Local:Hotel Windsor Flórida (cobertura, salão New York)

Clube de Vantagens ANFIP - A ANFIP oferece 
aos seus associados uma rede de convênios e 
benefícios, o “Anfi p tem + Vantagens”, resulta-
do de parceria com a Marktclub. Para usufruir 
de todos os benefícios o associado precisa 
ATIVAR seu cadastro na plataforma exclusiva: 
anfi p.temvantagens.com.br.

São diversas empresas conveniadas das 
áreas de saúde, educação, lazer, eletrodo-
mésticos,  academias,  viagens,  automóveis, 
e  muito  mais.   

Ativando seu cadastro até o dia 11 de outubro, 
você ainda concorre a uma Smart TV Samsung 
49”. Os associados que já fi zeram a ativação 
concorrem automaticamente.

Associados (as), ao receberem seus boletos para pagamento da 
apólice da SUL AMÉRICA SEGUROS, observem as datas de venci-
mento, pois após transcorridos 30 (trinta) dias do não pagamento, 
os associados segurados inadimplentes serão automaticamente ex-
cluídos das apólices.

Qualquer dúvida, entrar em contato URGENTE com a funcionária 
Teresa, da ANFIP-RJ, telefone 21-2509-8771 ou 21-994529761

PRÓXIMOS EVENTOS

ACESSE

LEMBRETE



                  TCU adia decisão sobre
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O Tribunal de Contas da União ini-
ciou, no dia 7 de agosto, o julgamento 
do processo TC 005.283/2019-1, re-
ferente ao Bônus de Efi ciência pago 
aos Auditores Fiscais da Receita Fe-
deral do Brasil, Auditores Fiscais do 
Trabalho e Analistas Tributários.

A ANFIP, representada por seu 
presidente Décio Bruno Lopes e con-
selheiros, acompanhou a sessão 
plenária, em que os advogados das 
entidades representativas (ANFIP, 
Sindifi sco e Sinait) apresentaram 
sustentação oral. As posições da 
ANFIP sobre a legalidade do Bônus, 
a paridade entre ativos e aposenta-
dos e a necessidade de contribuição 
previdenciária foram defendidas pelo 
advogado Felipe Teixeira, do Escritó-
rio Farág Advogados Associados.

Durante o julgamento, o ministro re-
lator, Bruno Dantas, entendeu que o 
governo federal deve indicar uma for-
ma de compensação de receita em 
razão da não incidência de contribui-
ção previdenciária sobre o Bônus de 
Efi ciência. Entendeu, ainda, que a 
regulamentação dos limites da parce-
la variável do bônus deve ocorrer por 
meio de lei.

Para o ministro Dantas, caso o Mi-
nistério da Economia não corrija 
essas ilegalidades, o único caminho 
será o corte do referido bônus.

Após a leitura do voto, o mi-
nistro Raimundo Carreiro pediu 
vista do processo. Com isso, o jul-
gamento do Bônus fi ca suspenso. 
Consequentemente, o Bônus de Efi -
ciência continuará sendo pago, pelo 
menos, até o julgamento fi nal do pro-
cesso do TCU.

A ANFIP segue atenta no acompa-
nhamento da questão e continuará 
trabalhando junto aos órgãos do Mi-
nistério da Fazenda no sentido de 
serem atendidas as recomendações 

do TCU e, assim, garantir a continui-
dade do pagamento.

Breve síntese sobre o 
Relatório Técnico

O relatório da Secretaria de Macro-
avaliação Governamental (Semag), 
área técnica do Tribunal de Contas 
responsável pela análise do tema, 
conclui que, uma vez representan-
do ganhos habituais, o BEP deveria 
compor a base de cálculo das con-
tribuições previdenciárias e que, não 
sendo assim, este constitui-se em 
isenção tributária e, por conseguinte, 
em benefício fi scal, cuja criação de-
veria ter sido objeto de lei específi ca.

Em razão deste entendimento, o 
relatório registra “possível dano aos 
cofres públicos” a partir da renúncia 
resultante da exclusão da contribuição 
e propõe determinar que o Ministério 
da Economia “estabeleça medidas de 
compensação para a instituição da 
renúncia de receita previdenciária vei-
culada pela Lei 13.464/2017”.

Quanto à quebra da paridade no pa-
gamento da referida rubrica, exigência 
imposta pela Receita Federal do Brasil 
e aceita pelas entidades represen-
tativas envolvidas na negociação, 
segundo a Semag, o BEP fi xado em 
R$ 3 mil para os servidores ativos, 
que vem sendo pagos desde 2017, é 
parcela remuneratória cuja extensão 
paritária a inativos e pensionistas seria 
absolutamente legal.

Outro ponto importante a ser desta-
cado no relatório refere-se à promessa 
de um valor máximo ilimitado do BEP.

 A Semag lembra que “a base de cál-
culo estabelecida pela MP 765/2016 
tinha como norteadora a arrecadação 
de receitas, o que tornava a despesa 
diretamente vinculada à arrecadação. 
Deve-se relembrar que vivemos sob a 
égide da EC 95/2016, a qual estabe-

lece um limite máximo de despesas, 
que somente pode acrescer confor-
me a variação do Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) 
ou de outro índice que vier a substi-
tuí-lo. Dito de outro modo, a despesa 
da União, para fi ns de “teto de gas-
tos”, não tem qualquer relação com 
o incremento arrecadatório. Em que 
pese a arrecadação ser extremamen-
te positiva para as fi nanças públicas, 
as despesas não podem seguir a 
mesma dinâmica da receita.”

A área técnica do TCU enumera vá-
rios pontos a serem observados para 
a implementação dos parâmetros que 
balizarão o cálculo do BEP variável 
previsto na Lei nº 13.464/2017. Os 
mais importantes são talvez a obriga-
toriedade de publicação de nova lei 
que deverá prever o limite máximo da 
parcela variável e estabelecer meca-
nismos que não vinculem a base de 
cálculo à variação da arrecadação de 
receitas, visando preservar a lógica 
pretendida pelo Novo Regime Fiscal.

A ANFIP desde o primeiro momen-
to discordou – e o tempo mostrou o 
acerto deste posicionamento – que 
a própria categoria propusesse uma 
remuneração variável. Foi a partir 
daí que o governo aproveitou a opor-
tunidade para dividir os servidores, 
impondo um grave prejuízo fi nancei-
ro aos aposentados e estabelecendo 
o atingimento de metas determina-
das pela RFB para o cálculo do valor 
do Bônus a ser pago aos Auditores 
Fiscais.

Reforma tributária ganha espaço no Congresso
Encerrada a votação da reforma da 

Previdência na Câmara dos Deputa-
dos, iniciam-se os debates da reforma 
Tributária. Simultaneamente, trami-
tam no Congresso dois textos:, o da 
Câmara, de autoria do deputado Ba-
leia Rossi  (MDB/SP), e o do Senado, 
assinado pelo seu presidente Davi 
Alcolumbre (DEM/AP) e mais 66 (ses-
senta e seis) senadores.

O governo também prepara um ter-
ceiro texto para o sistema tributário. 
O   presidente do Senado já declarou 
que haverá um esforço entre líderes e o 
próprio governo para elaborar, em con-
junto, uma proposta única de reforma.

Reforma Tributária Solidária
A ANFIP e a Fenafi sco, que en-

cabeçam o projeto de Reforma 

Tributária Solidária, continuam le-
vando os dados elaborados pelos 
pesquisadores, coordenados pelo 
professor de Economia da Unicamp 
Eduardo Fagnani, aos integrantes 
do Congresso. No dia 6 de agosto, 
as entidades se reuniram com o ex-
-deputado Luiz Carlos Hauly para 
abordar todo esse cenário da refor-
ma tributária. 

(www.anfi p.gov.br)



Sarampo
O Sarampo havia sido erradicado em 2016, mas voltou 

com força em 2018, em decorrência da diminuição da co-
bertura de vacinação, e vem assombrando o país em 2019 
com inúmeros casos confi rmados em diversos estados.

É uma doença infecciosa aguda, de natureza viral, grave, 
extremamente contagiosa e que pode ser contraída por 
pessoas de qualquer idade. As complicações infecciosas 
contribuem para a gravidade da doença, particularmente 
em crianças desnutridas e menores de um ano de idade. 

O diagnóstico do sarampo é feito somente com exame clíni-
co e, quando necessário, confi rmado por exame de sangue.

Sintomas
Febre alta (acima de 38,5°C), dor de cabeça, manchas 

vermelhas, que surgem primeiro no rosto e atrás das ore-
lhas, e, em seguida, se espalham pelo corpo, tosse, coriza, 
irritação ocular e manchas brancas que aparecem na mu-
cosa bucal, conhecida como sinal de koplik, que antecede, 
de 1 a 2 dias, do aparecimento das manchas vermelhas.

A ocorrência de febre, por mais de três dias, após o apa-
recimento das erupções é um sinal de alerta, podendo 
indicar complicações, sendo as mais simples: infecções 
respiratórias; otites; doenças diarreicas e neurológicas.

Transmissão
Ele é transmitido da mesma forma que o vírus da gripe, 

de pessoa para pessoa, através do contato direto e pelo 
ar, por meio de secreções expelidas ao tossir, espirrar, 
falar ou respirar. O vírus pode fi car no ar ou em superfí-
cies por horas, por isso, é elevado o poder de contágio 
da doença. O período de maior transmissibilidade ocorre 
dois dias antes e dois dias após o início das erupções 
na pele. 

ESPAÇO SAÚDE

Sequelas
As complicações do sarampo podem deixar sequelas, 

tais como: diminuição da capacidade mental, cegueira, 
surdez e retardo do crescimento. O agravamento da do-
ença pode levar à morte de crianças e adultos.

Não existe tratamento específi co para o sarampo; afeta, 
igualmente, ambos os sexos, mas PODE SER PREVE-
NIDO POR MEIO DE VACINA. Entretanto, há um grupo 
grande de pessoas que não podem receber a vacina por 
causa de eventuais riscos à saúde. Entre eles, crianças 
menores de um ano; quem recebeu transplante ou que 
esteja com o sistema imunológico comprometido; grávi-
das e idosos que não foram vacinados antes; portadores 
de alguns tipos de alergia e pessoas acima de 60 anos 
devem consultar um médico.
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A YOGA voltou à sede social! A colega Martha Julia, 
instrutora da prática, espera por você. Informações pelos 
telefones 21-988461133 (diretamente) ou 21-2509-8771 
(secretaria).

Venha fazer parte do grupo de dança da ANFIP-RJ. 
Os encontros acontecem 4ª feiras às 15h. 

Visite a nossa sede de lazer. Informações 
pelo telefone 21-25098771. 

Acontece na ANFIP-RJ


