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No dia 03 de janeiro de 2022, tomou 
posse a nova diretoria da ANFIP-RJ, e 
o Auditor-Fiscal Adilson da Silva Bastos 
assume a presidência. Foi um momen-
to de muita alegria e descontração. 

O colega Adilson Bastos, que já é 
conhecido dos associados, pois já se 
dedica à Associação por mais de doze 
anos, na diretoria que é responsável 
pelos eventos festivos, a de Esporte 
e Lazer. Agora, finalmente, e mereci-
damente, passará a integrar à galeria 

de presidente de nossa valorosa Enti-
dade, com o objetivo de unir cada vez 
mais os associados e manter um clima 
harmonioso e de 

amizade, para que todos tenham 
prazer em estar presentes em nossa 
sede social.

O evento de posse ocorreu no audi-
tório do Sindifisco-RJ, e contou com 
as presenças de nossos associados, 
compondo a mesa, Vice-Presidente 
do Conselho Deliberativo, Sr. Osval-

dino Messias de Aragão, Presidente 
do Sindifisco-RJ, Sr. Luiz Fernando 
Santos Del-Penho, Leila Souza de 
Barros Signorelli de Andrade, e o em-
possado Adilson Bastos. Foi presidido 
e secretariado, respectivamente, pelos 
Auditores-fiscais, Sérgio Webe Baptis-
ta e Olimpia Paschoal Sandora. 

Mais de sessenta participantes pres-
tigiaram o evento e participaram da 
recepção realizada na sede social da 
ANFIP-RJ

Novo presidente da Anfip-RJ
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Prezados Associados.

Com muito orgulho estou sendo empossado, nessa da-
ta, como Presidente da Associação dos Auditores Fiscais 
da Receita Federal do Brasil no Estado do Rio de Janeiro 
- ANFIP-RJ, após 12 anos na diretoria de esporte e lazer.

Os desafios são imensos, mas não são maiores do que 
minha vontade de fazer dessa associação uma grande 
família, capaz de resgatar os momentos maravilhosos 
de outrora, proporcionados por grandes encontros, nos 
quais laços de união e fraternidade se iniciaram e só se 
fortalecem.

O grande objetivo da atual diretoria é motivar os audito-
res da ativa a ingressarem como sócios e a trabalharem 
para proporcionar momentos felizes para os atuais as-
sociados, pois não existe valor maior do que a felicidade 
de poder compartilhar a vida com as pessoas que fazem 
parte de nossa história.

A ANFIP-RJ está empenhada em ajudar as demais enti-
dades que representam a classe de auditores na luta pelo 
fortalecimento do cargo e consequentemente da Receita 
Federal do Brasil.

Vamos desenvolver uma administração participativa, 
contando com ajuda dos diretores, conselheiros, parcei-
ros, funcionários, associados e amigos para transformar 
os objetivos em realidade.

Juntos somos mais fortes, divididos somos alvos fáceis, 
caminhando para o insucesso.

Atenciosamente

Adilson Bastos

CONSELHO EXECUTIVO

Presidente
Adilson da Silva Bastos

98849-8717

DIRETORIAS

Administração, Patrimônio e Orçamento
José Arinaldo Gonçalves Ferreira

99457-1304

Secretário
Waldyr Martins Lopes Junior

Finanças
Luiz Gonzaga Bernardo

99299-7324

Assuntos Jurídicos
Marcílio Henrique Ferreira

98849-8530

Política de Classe e Cultura Profissional
Rivaldo Barreto dos Santos

Assuntos de Aposentadorias e Pensões
Leila Souza de Barros Signorelli de Andrade

96502-2287

Serviços Assistenciais
Ângela Maria Vieira da Silva

99369-1655

Comunicação Social
Maria Trindade Mendes Paiva

Social, Esporte e Lazer
Maria Ana da Silva

SUPLENTES
Aniceto Martins

Nicolau Gomes da Silva
Robson Guedes Lassarot

João Barros Padilha

CONSELHO DELIBERATIVO – TITULARES
Membros Eleitos

Elida Bastos de Almeida
José Carlos da Silva

José do Nascimento Freitas
Marlene Pinheiro Correa de Mattos

Norma dos Santos
Osvaldino Messias de Aragão

Regina Fátima Martins Rachide
Rosana Escudero de Almeida

Suplentes
Alexsandro Cardoso da Cruz
João Batista Cerqueira Turon

CONSELHO FISCAL
Márcia Irene C. Werneck
Sônia Cunha dos Santos

Valmir de Oliveira

ANFIP-RJ 

FAÇA SUA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL
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PRINCIPAIS AÇÕES DA ANFIP

URP
A decisão judicial determinou a aplicação do reajus-

te de 16,19% aos salários de abril e maio de 1988. 
Trata-se de ação de pequeno valor, e que houve o pa-
gamento em RPVs para alguns grupos, e a expectativa 
é que em breve ocorram as expedições das RPVs para 
os demais.
28,86%
As tratativas para celebração de um Acordo para agi-

lizar a inscrição dos créditos em precatórios estão em 
fase final. A Anfip, o advogado e a procuradoria do INSS 
discutem os parâmetros para lavratura do Termo de 
Acordo, que será divulgado e enviado para adesão indi-
vidual, caso haja interesse.
3,17%
Em diversos grupos houve decisão do STJ autori-

zando pagamento. Vários exequentes já tiveram seus 
precatórios inscritos. Entretanto, em alguns grupos, 
houve decisões desfavoráveis. A ANFIP contratou um 
escritório de renome para obter a reversão dessas deci-
sões e acredita-se que haverá sucesso. As informações 
sobre o processo serão comunicadas aos beneficiários 
por meio de correspondência da ANFIP.
GDAT
A parte incontroversa foi paga em 2011. Com relação 

à parte controversa, os precatórios foram inscritos, mas 
bloqueados em seguida, pois a União interpôs recurso 
especial contra situações preliminares e de mérito. O 
TRF1 entendeu que as contas judiciais deveriam perma-
necer bloqueadas até o trânsito em julgado da ação. O 
processo foi enviado Superior Tribunal de Justiça (STJ), 
instância responsável pela análise desse recurso.
GIFA
As execuções estão tramitando desde 2014. Algumas 

já em fase final, com envio para o STJ, outras n36com 
recurso de apelação pendente de julgamento pelo TRF1 
e outras em 1º grau, ainda sem sentença. O escritório 
tenta discutir com a PGF da 1ª Região eventual acordo 
que poderá beneficiar todos os exequentes dos proces-
sos

ASSUNTOS JURÍDICOS

O dia dos aposentados é sempre motivo para comemorar
Nesse dia em que se comemora 

os 99 anos da Lei Eloy Chaves, que 
instituiu a Previdência Social no Bra-
sil, e em que também se homenagea 
os aposentados, nossa Associação 
aproveita a oportunidade para agra-
decer ao colega Paulo Américo de 
Oliveira Nascimento, pela gentile-
za de aceitar o nosso convite para  
representar os associados aposenta-
dos de todo o Brasil da nossa ANFIP 
Nacional, em evento transmitido via 
youtube, e facebook, no dia 28 de 
outubro de 2021, data em que se co-
memorava o Dia do Servidor Público. 

Para nós, da ANFIP-RJ, ver e ouvir 
nosso associado Paulo Nascimen-

24 de janeiro – Dia da Previdência Social e Dia Nacional do Aposentado
to contando as ações que fez em 
benefício das nossas Associações, 
Nacional e Estadual, foi motivo de 
muito orgulho. 

Assim como Paulo nós aposenta-
dos também fazemos muito pelas 
nossas Entidades de Classe, sejam 
elas nacionais ou regionais, de-
monstrando a nossa fidelidade e 
a nossa participação quando cha-
mados para defender os direitos 
inscritos na Constituição Brasileira 
em prol da seguridade social, da so-
ciedade e de um serviço público de 
qualidade.

E essa luta é permanente! Tam-
bém a lei Eloy Chaves sofreu 

resistências ao ser implantada. Al-
gumas ferrovias não depositavam 
a sua contribuição nas Caixas de 
Aposentadorias e Pensões; ou-
tras depositavam, mas gastavam 
o dinheiro arrecadado e algumas 
impediam representantes dos em-
pregados de fazer parte do conselho 
de administração das Caixas.

Hoje, muito embora tenhamos ad-
quiridos direitos, muito tem sido 
extintos ou desrespeitados.

Ano que vem a Lei completa 100 
(cem) anos. Vamos torcer para que 
na comemoração do seu centenário 
tenhamos bastante motivos para co-
memorar.

Brasília-DF, 14 de fevereiro de 2022 

Assunto NÃO INCIDÊNCIA DE IR SOBRE JUROS DE 
MORA EM PRECATÓRIOS 

Prezado (a) Associado (a) 

A ANFIP ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS AUDITORES 
FISCAIS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, vem pres-
tar as seguintes informações aos associados.

— O Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do 
Recurso Extraordinário B55.091/RS, definiu que os juros 
de mora incidentes em verbas salariais e previdenciárias 
pagas em atraso têm caráter indenizatório, não incidindo 
imposto de Renda, por não haver acréscimo patrimonial. 
Ou seja, o Imposto de Renda não deveria ser cobrado As-
sim, qualquer contribuinte, servidor ou não, tem o direito 
de ajuizar uma ação de repetição de indébito, solicitando 
a restituição O prazo é de cinco anos e o interessado 
também poderá protocolar requenmento administrativo, 
pleiteando esses valores.

Os associados que receberam precatórios em 2017, 
podem realizar a declaração retificadora do IR de 2018 
(com ano-calendário 2017), excluindo da base de cálculo 
os valores dos juros de mora, que deverão ser apontados 
como rendimentos isentos e não tributáveis. 

Para fazer a retificação, é preciso ter cópia do formulá-
rio do precatório recebido, onde conste a quantidade de 
meses, além de cópia do extrato bancário com o valor 
recebido PSS pago, IRPF pago e més de recebimento. 
Assim, o associado deverá acessar sua declaração do 
ano-calendário 2017, no programa da Receita Federal, e 
realizar os procedimentos a seguir: 

1- No campo da declaração do Imposto de Renda, aces-
sar Rendimentos Recebidos Acumuladamente de Pessoa 
Jurídica (RRA);

2- Para fazer a retificação, basta excluir os juros mora-
tórios do RRA;

3- Em seguida, é preciso lançar o valor dos juros mora-
tórios no campo Rendimentos isentos e Não Tributáveis 
— Campo 26 outros, descrição Juros de Mora;

4- A diferença dos juros de mora será excluída do valor 
principal, gerando uma nova restituição com valores su-
periores.

Carta Circular nº 04/VPAJ/ANFIP - 2022/2023 



ESPAÇO SAÚDE

A ANFIP-RJ esta atualizando o banco de dados e solicita 
a todos os seus associados a atualização cadastral 

com objetivo de melhorar nossa comunicação.
Estará disponível a partir de 01/03/2022 um formulário 

no site da associação.
Cada associado que fizer o recadastramento receberá 

um brinde da ANFIP-RJ.

Uma alimentação saudável é aquela que garante o fornecimento de todos os nutrientes necessários para o funcio-
namento do nosso corpo. Investir em alimentos pouco processados e reduzir o consumo de gorduras, sal e açúcar 
são algumas das medidas que podem melhorar a sua alimentação. 

O que é uma alimentação saudável?
Alimentação saudável é aquela que fornece todos os nutrientes fundamentais para o funcionamento do nosso cor-

po, como carboidratos, lipídios, proteínas, sais minerais e vitaminas. Muitas pessoas acreditam que os carboidratos 
e lipídios são vilões quando o assunto é uma alimentação adequada, entretanto os carboidratos são uma importante 
fonte de energia para o nosso corpo, e os lipídios atuam, entre outras funções, na formação de certos hormônios e 
no transporte de vitaminas.

A chave para ter uma alimentação saudável é o equilíbrio.
Não podemos excluir nenhum dos nutrientes da nossa alimentação, mas devemos estar atentos à quantidade que 

estamos ingerindo de cada um deles. Não há como compensar a falta de um nutriente ingerindo outro em grande 
quantidade.

Outro ponto importante é investir em variedade. É comum ouvirmos, por exemplo, que um prato colorido indica 
uma alimentação saudável. Essa afirmação é feita, pois quanto mais diversa é sua alimentação, maior quantidade 
de nutrientes diferentes está sendo oferecida ao seu corpo.

Você pode melhorar sua alimentação incluindo alimentos que fazem bem para a nossa saúde. Verduras, legumes 
e frutas, por exemplo, são ricos em vitaminas, fibras e sais minerais, que estão relacionados com a prevenção de 
várias doenças. Outra dica importante é comer a tradicional combinação de arroz e feijão, um prato típico brasileiro 
que fornece uma combinação completa de proteínas ao nosso corpo. Leites e derivados também são importantes, 
pois fornecem cálcio, um sal mineral importante para o fortalecimento dos nossos ossos.

Benefícios de uma alimentação saudável
A alimentação saudável é essencial para o funcionamento do nosso corpo, pois é dela que retiramos os nutrientes 

de que necessitamos para nossa sobrevivência. Uma alimentação saudável está relacionada com diversos bene-
fícios para nosso organismo, como a melhora na imunidade, no humor e na qualidade do sono, o aumento da 
disposição, a regulação do nosso intestino e a manutenção do peso.

Investir em uma alimentação adequada é, portanto, investir na sua saúde.

Alimentação saudável

Fonte: brasilescola.uol.com.br

FAÇA SUA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL 
E GANHE UM BRINDE


