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Presidente do Sindifisco durante CDS, em SP

R E T R O S P E C T I VA

KLEBER CABRAL FAZ BALANÇO DAS ATIVIDADES DO ANO
Presidente do Sindifisco Nacional fez uma prestação de contas das ações do sindicato,
mês a mês. DAAP também fez apanhado do trabalho realizado em 2019. Pág. 3 a 5
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CARTEIRAS
Emissão de identidade funcional deve ser retomada em fevereiro

O R I E N TAÇ ÃO
Diretoria divulga informativo sobre Reforma da Previdência

H O M E N AG E M
DAAP parabeniza colegas que se dedicaram na atuação do trabalho parlamentar
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E D I TO R I A L

UM ANO DE DESAFIO E DE UNIÃO
Mais um ano concluído. Um ano de muitas batalhas, de dedicação para que a classe garantisse seus direitos preservados e avançasse em
tantos outros. Neste primeiro ano de gestão
gostaríamos de agradecer, um a um, a todos
vocês, colegas aposentados e pensionistas, que
estiveram ao nosso lado e nos apoiaram em diversas empreitadas.
Nesta última edição do Idaap elencamos alguns dos assuntos que escolhemos com carinho para fechar o ano. Nas páginas 3 a 5, os
leitores poderão se recordar dos maiores feitos
realizados pelo sindicato durante 2019, na retrospectiva feita pelo presidente do Sindifisco
Nacional, Kleber Cabral. No mesmo espaço, a
DAAP (Diretoria de Assuntos de Aposentadoria
e Pensões) faz um apanhado da atuação, visando sempre resguardar os diretos dos filiados.
A retomada da emissão da identidade funcional dos Auditores-Fiscais em fevereiro de 2020
é um dos assuntos que consta na página 6. O
prazo foi informado pelo Auditor-Fiscal Paulo Faria Marques, titular da Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas (Cogep), em reunião

com a secretária-geral do Sindifisco Nacional,
Mariana Araújo, e com a diretora de Assuntos
de Aposentadoria e Pensões Márcia Rangel,
realizada no dia 4 de dezembro, no Ministério
da Economia.
Na mesma página, o Idaap traz informações sobre uma nova publicação de autoria da DAAP,
com o apoio das Diretorias de Assuntos Técnicos e Assuntos Parlamentares, que é o informativo sobre a Reforma da Previdência.
O material do Sindifisco reúne as principais mudanças, detalhando tópicos como Regra Geral,
Regra de Transição, Pensão por Morte e Contribuição Previdenciária. O objetivo é orientar
de forma simples e direta os Auditores-Fiscais
e seus dependentes sobre os tipos de aposentadoria e os requisitos para concessão de cada
uma delas, assim como a pensão por morte.
Por fim, o nosso periódico traz uma bela homenagem aos filiados que se dedicaram neste ano
às ações realizadas pelo sindicato, seja no trabalho parlamentar ou em outro ato realizado
em defesa da carreira.
Boa leitura
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R E T R O S P E C T I VA

KLEBER CABRAL FAZ BALANÇO
DAS ATIVIDADES DO ANO
de Aviação Civil (Anac) que impunha fiscalização dos Auditores nos aeroportos, norma que
demandou reuniões com o vice-presidente da
República, Hamilton Mourão, o ministro chefe
da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, o ministro da
Economia, Paulo Guedes, o então secretário da
Receita, Marcos Cintra, o líder do governo na
Câmara, Major Vitor Hugo, e outras autoridades
da Casa Civil. O resultado imediato foi o Decreto 9704/2019 que garantia aos Auditores o
mesmo tratamento dados aos policiais federais
nos aeroportos.
Presidente do Sindifisco durante CDS, em SP

Durante a última edição do Conselho de Delegados Sindicais, que ocorreu entre os dias 26
e 28 de novembro, em São Paulo, o presidente
do Sindifisco Nacional, Kleber Cabral, fez uma
prestação de contas das ações do sindicato,
mês a mês, que resultaram em 650 notícias publicadas no site ao longo dos onze primeiros
meses da gestão.
Kleber frisou que todas as ações tiveram como
objetivo defender os direitos e as prerrogativas
dos Auditores-Fiscais e da Receita, bem como
tornar o Sindifisco fonte de referência em assuntos de interesse público, a fim de construir
um capital político e fortalecer o sindicato.
Como resultado dessa estratégia, ele cita a participação recorde de integrantes da Direção
em audiência públicas no Congresso Nacional,
além do apoio da imprensa a assuntos relacionados à Receita.
O presidente lembrou que logo que a Direção
assumiu, em fevereiro, teve que enfrentar desafios como a resolução da Agência Nacional

Logo em seguida, foi preciso enfrentar as
acusações de vazamento de dados sigilosos do ministro do Supremo Tribunal Federal,
Gilmar Mendes.
Em março, a articulação da Direção conseguiu
adiar a implementação do Plano de Desenvolvimento Individual (PDI). Em contrapartida,
teve que enfrentar a ameaça de suspensão do
Bônus de Eficiência a partir de questionamentos feitos pelo Tribunal de Contas da União.
Em abril, o sindicato promoveu seminários para
discutir a Reforma da Previdência e a Administrativa, além de debater com o Ministério da
Economia alternativas para a Instrução Normativa nº 2 que limita a atuação sindical.
O desafio de maio foi a Medida Provisória
870/19 que incluía uma emenda impedindo a
comunicação entre a Receita Federal e órgãos
como o Ministério Público e a Polícia Federal,
a chamada Emenda da Mordaça. Em função da
medida, a Direção convocou o Dia da Mordaça,
que contribuiu para a derrubada da proposta,
no Congresso Nacional.
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Outro desafio de maio foi a resolução 515/19 da
Anac, que desrespeitou o Decreto 9704, restabelecendo a fiscalização de Auditores por terceirizados nos aeroportos.
Em junho, a Direção fez forte articulação para
modificar o texto da PEC da Reforma da Previdência, bem como para solucionar a questão
do PDI e da IN 02. Paralelamente, promoveu o
seminário “Contrabando e Descaminho” e levou
ao presidente do STF, Dias Toffoli, as questões
do Bônus e da mordaça.
Em julho, continuou a articulação no Congresso
pela modificação da PEC da Previdência, associada à apresentação de emenda para alterar o
porte de arma dos Auditores.
Os principais desafios de agosto foram o afastamento de dois Auditores-Fiscais por decisão
do ministro do STF Alexandre de Moraes, a suspensão das fiscalizações relativas à nota Copes
48/2018 e a solicitação do TCU à Receita dos dados de todos os Auditores que participaram de
investigações envolvendo pessoas politicamente expostas, nos últimos cinco anos.
Como estratégia de reação, a Direção contratou o escritório do ex-ministro do Superior Tribunal de Justiça, Gilson Dipp, para defesa dos
Auditores afastados e convocou manifestações
em defesa da Receita e da classe, como o Dia
Nacional de Luto. Kleber também destacou que
em agosto deu início ao projeto Sindifisco nas
Bases para ouvir os filiados de perto.
Em setembro, foi sancionada a Lei de Abuso de
Autoridade. O Sindifisco promoveu o Fórum Nacional Tributário, no qual foi apresentada uma
proposta de Reforma Tributária do governo que
levou à queda do secretário Marcos Cintra. Ao
mesmo tempo, o sindicato lançou a campanha
de outdoor “Ninguém está acima da lei”.
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Em outubro, o Auditor José Barroso Tostes Neto
foi nomeado secretário da Receita. No mesmo mês, a Direção fez a denúncia ao Grupo de
Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro
e o Financiamento do Terrorismo (GAFI/FATF) e
apresentou emendas à MP 899/2019, a fim de
regulamentar o Bônus, em resposta aos questionamentos do TCU.
No mesmo mês, foi deferida a liminar do ministro Alexandre de Moraes favorável ao mandado de segurança impetrado pelo Sindifisco,
demonstrando que não seria devido o encaminhamento dos dados de Auditores, conforme
demandado pelo TCU.
Já no mês de novembro, os Auditores afastados
pelo STF puderam retornar às suas atividades e
a cúpula da Receita participou de uma reunião
na sede do Sindifisco. Como desafio, o governo
apresentou medidas extremamente danosas
aos servidores como a PEC Emergencial.
Kleber ainda respondeu questionamentos sobre o Bônus e o ponto eletrônico. De acordo
com ele, já existe ação pronta em relação a este
último. Porém, assim como foi preparada ação
da Anac e não foi necessário ingresso na justiça por conta da prorrogação do prazo de inspeção de Auditores por agentes terceirizados,
determinada na resolução 530/2019, a Direção
espera não ter que se utilizar desta opção por
enquanto para o ponto eletrônico. A Direção
está tentando esgotar todas as possibilidades
no âmbito administrativo. Para ele, os Auditores
não podem se submeter ao ponto eletrônico e
terão mais força caso se confirme que a regra
não se aplicará aos procuradores da Fazenda.
Sobre o Bônus, o presidente do Sindifisco reforçou que todas as tentativas estão sendo feitas,
mas o cenário não é favorável. “As PEC apresentadas pelo governo sinalizam o contrário. A
meta do Executivo é reduzir despesa, inclusive
com redução de jornada e salário”, ponderou.
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ATUAÇÕES EM PROL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS
Luiz Augusto Mesquita

Além das observações de Kleber, a diretoria
de Assuntos de Aposentadoria e Pensões também fez um apanhado das ações concluídas
durante o primeiro ano de gestão que objetivaram no bem-estar e nos interesses dos filiados de todo país.

A Diretoria também criou o e-mail específico da pasta para que os colegas tenham
acesso direto aos diretores e o grupo de
e-mail para contato com os presidentes e
os diretores de Assuntos de Aposentadoria
e Pensões das Delegacias Sindicais.

Dentre elas, a elaboração das emendas à
PEC 006/2019. Destaque para a emenda EMC
211/2019 (Reforma da Previdência) com objetivo de diminuir gradativamente a contribuição previdenciária (a partir dos 65 anos,
em 10% por ano), até a total extinção da
contribuição aos 75 anos de idade; e na EMC
214/2019, que prevê a manutenção das regras
atuais para aposentadoria por invalidez.

O ano foi especial por conta da realização
do Encontro Regional de Aposentados e
Pensionistas, realizado em setembro, na cidade de Bento Gonçalves (RS).

Bônus integral para aposentados
A Diretoria de Assuntos Parlamentares(DAP) do
Sindifisco Nacional apresentou uma proposta de
emenda (208) à Medida Provisória 899/19, Transação Tributária, com objetivo de viabilizar a regulamentação do Bônus de Eficiência, de forma a eliminar os questionamentos feitos pelo TCU.

As ações englobam ainda a produção do
estudo sobre a Reforma da Previdência Social (EC nº 103/2019) e as tratativas para a
retomada da confecção da carteira funcional dos aposentados em fevereiro de 2020.

A MP 899/19 trata de competências da Receita Federal e da PGFN na tocante transação tributária na
esfera administrativa ou judicial.
Uma questão de grande relevância tratada na
emenda 208, é a percepção do bônus pelos aposentados de forma integral. O texto exclui a “escadinha” que rompeu com a paridade. A DAP, no
empenho para aprovação dessa emenda.
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C U R TA S

EMISSÃO DE IDENTIDADE FUNCIONAL
DEVE SER RETOMADA EM FEVEREIRO
A Receita Federal deverá retomar em fevereiro
de 2020 a emissão da identidade funcional
dos Auditores-Fiscais. O prazo foi informado
pelo Auditor-Fiscal Paulo Faria Marques, titular
da Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas
(Cogep), em reunião com a secretária-geral do
Sindifisco Nacional, Mariana Araújo, e com a diretora de Assuntos de Aposentadoria e Pensões
Márcia Rangel, realizada no dia 4 de dezembro,
no Ministério da Economia. Também participou da reunião a Auditora-Fiscal Juliana Diniz
Bolzan, coordenadora de Administração de
Pessoas (Coape).
A emissão das cédulas de identificação foi suspensa em abril de 2019, em função das mudanças na estrutura da Receita Federal e da alteração da nomenclatura do órgão e do próprio
Ministério da Fazenda, que passou a se chamar
Ministério da Economia.
A diretora Márcia Rangel reforçou a relevância
da identidade funcional para os aposentados. “É
um documento muito importante para os aposentados, pois além de substituir a carteira de
identidade, tem um valor afetivo, representa sua
vida funcional”, explicou.
Direção Nacional durante reunião na Cogep

Segundo a Coape, existem 481 carteiras funcionais de Auditores-Fiscais ativos nas unidades
da Receita Federal ainda por serem retiradas. A
listagem será encaminhada ao Sindifisco Nacional para que entre em contato com os filiados a
fim de agilizar a entrega do documento.
Diretoria divulga informativo
sobre Reforma da Previdência
Promulgada pelo Congresso Nacional em novembro de 2019, a Emenda à Constituição nº
103/2019 trouxe alterações profundas ao sistema previdenciário brasileiro. Para orientar aposentados e pensionistas acerca da Reforma da
Previdência, a diretoria de Assuntos de Aposentadoria e Pensões produziu, com o apoio da Diretoria de Assuntos Técnicos, um informativo sobre o tema, que será distribuído com esta edição
do Idaap.
O material do Sindifisco reúne as principais mudanças, detalhando tópicos como Regra Geral,
Regra de Transição, Pensão por Morte e Contribuição Previdenciária. O objetivo é orientar
de forma simples e direta os Auditores-Fiscais
e seus dependentes sobre os tipos de aposentadoria e os requisitos para concessão de cada
uma delas, assim como a pensão por morte.
É importante ressaltar que o texto original traria
prejuízos ainda mais graves aos segurados e seus
beneficiários, não fossem as alterações aprovadas durante a tramitação da proposta no Congresso. As revisões que, felizmente, amenizaram
as perdas aos servidores, só foram conquistadas
graças à intensa mobilização da sociedade civil e
das entidades de classe.
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HOMENAGEM
Neste ano, a Diretoria de Assuntos de Aposentadoria e Pensões do Sindifisco Nacional parabeniza os colegas que dedicaram seu tempo e sua disposição na atuação
do trabalho parlamentar no Congresso Nacional e outras ações estratégicas organizadas conjuntamente com a direção do Sindifisco Nacional. Afinal, muitos foram os
desafios. O compromisso de vocês fortalece e enobrece o nosso sindicato. Obrigada!
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FIM DE ANO
Chegamos ao final de mais um ano. Nesse percurso tivemos muito
trabalho e luta. A você aposentado e pensionista que durante esse ano
nos acompanhou, nossos votos de um feliz ano novo!
Fica nosso compromisso de estarmos junto em 2020, na continua luta
em prol da nossa categoria. Vamos perseverar unidos e confiantes.
Saúde, paz e muito amor a todos vocês!

