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A força do Auditor-Fiscal aposentado e dos pen-
sionistas pode ser decisiva para garantir con-
quistas à classe e para ajudar na construção de 
uma sociedade mais justa. É nisso que a Direção 
Nacional acredita e este foi o mote de uma reu-
nião promovida pela Diretoria de Aposentadoria 
e Pensões com os diretores das Delegacias Sindi-
cais, no mês de abril.

Como bem destacou o vice-presidente do Sindi-
fisco Jesus Brandão, durante o encontro, os apo-
sentados representam mais de 50% dos filiados. 
No entanto, esse número não encontra corres-
pondência na participação desses filiados nas 
assembleias, por exemplo. 

“Precisamos afastar esse sentimento de que apo-
sentado está na periferia das atividades do Sindi-
fisco. Os diretores devem passar o sentimento de 
pertencimento. Queremos ter uma entidade em 
que não haja separação entre ativos e aposenta-
dos, existam apenas filiados”, analisou.

O diretor de Assuntos de Aposentadoria e Pen-
sões Ildebrando Zoldan é um exemplo de como 
pode ser efetivo o protagonismo dos aposenta-
dos. Ele participou dos debates da Constituição 
de 1988 e está diretamente ligado a muitos dos 
direitos que a classe tem hoje.

Com esse respaldo, Zoldan solicitou que os direto-
res de aposentados das Delegacias Sindicais mo-
bilizem suas bases para participar das atividades 
coordenadas pela Direção Nacional. “Somos uma 
força que não pode ser dispensada. O avanço da 

tecnologia tem atemorizado a muitos. Mas temos 
que dançar conforme a música”, defendeu.

A ideia é caminhar juntos: Direção Nacional, De-
legacias Sindicais e filiados. 

A diretora de Assuntos de Aposentadoria e Pen-
sões Márcia Rangel sugeriu que, enquanto durar 
a pandemia, as DS substituam os tradicionais 
churrascos e encontros festivos por reuniões vir-
tuais, com música e bate-papo. “É preciso manter 
o contato da forma possível. Os encontros tele-
presenciais podem ser momentos de descontra-
ção e união. Quem precisar, pode usar a licença 
do Sindifisco na plataforma Zoom para promo-
ver essas reuniões, desde que as datas não coin-
cidam com as assembleias. Basta entrar em con-
tato com o Departamento de Relacionamento 
com o Filiado”, orientou.

Para reforçar essa “proximidade”, a Direção Nacio-
nal já está preparando vídeos explicativos, a fim 
de ajudar os aposentados na utilização das novas 
ferramentas tecnológicas. Além disso, na página 
da Diretoria de Aposentadoria e Pensões, no site 
do Sindifisco, estão disponíveis matérias explicati-
vas sobre como acessar ferramentas como o Gov.
br e o Sigepe para atualizar dados bancários ou 
solicitar o Per Capita - Saúde Suplementar. Por fim, 
estão sendo programadas reuniões com partici-
pação dos filiados. Aguarde as novidades.

Enquanto isso, acompanhe nesta edição do 
Idaap os assuntos mais relevantes voltados a 
aposentados e a pensionistas.
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BÔNUS PARA APOSENTADOS: STF REAFIRMA 
INCOMPETÊNCIA DO TCU NA MATÉRIA

J U LG A M E N TO

O Tribunal de Contas da União (TCU) não possui 
competência para apreciar a constitucionalidade 
do pagamento do bônus de eficiência para Audi-
tores-Fiscais aposentados e para pensionistas. O 
entendimento foi ratificado pelo Supremo Tribu-
nal Federal (STF) no julgamento do Mandado de 
Segurança 35.494. 

Numa estratégia desenhada ainda no início da 
gestão, a Direção Nacional do Sindifisco trouxe o 
ex-ministro do STF e renomado jurista Francisco 
Rezek para, ao lado do advogado Juliano Couto, 
defender os direitos dos filiados.

O ministro Alexandre de Moraes, relator do pro-
cesso, já havia concedido medida liminar a favor 
dos Auditores e confirmou o entendimento, con-
siderando que o TCU não tem competência para 
afastar dispositivos de lei vigentes sob alegação 
de inconstitucionalidade, reafirmando, portanto, a 
eficácia dos dispositivos da Lei 13.464/2017.

“A decisão também é muito importante para rea-
firmar a validade e aplicação de outros dispositi-

vos da Lei 13.464/2017, em especial, a regulamen-
tação da parcela variável do bônus por meio de 
ato do Executivo federal, artigo 6º. Sem dúvida, a 
decisão do STF repercute favoravelmente sobre 
outros processos, em especial sobre o Processo 
TC-005.283/2019-1, em tramitação no TCU”, afirma 
o diretor jurídico Julio Cesar Vieira Gomes.

O resultado do julgamento consolida a segurança 
jurídica do bônus de eficiência para aposentados e 
pensionistas e se soma a um conjunto de esforços 
que a Direção Nacional tem empreendido visando 
ao cumprimento pleno dos termos do acordo sa-
larial firmado com o governo, em 2016.

A Direção Nacional realizou uma reunião com o 
diretor do Departamento de Centralização de Ser-
viços de Inativos, Pensionistas e Órgãos Extintos 
(Decipex), Marco Aurélio Alves da Cruz, para tratar 
dos cortes do bônus de eficiência para Auditores-
-Fiscais aposentados e pensionistas. Representan-
do o Sindifisco Nacional estavam a secretária-ge-
ral, Mariana Araújo, e a diretora de Assuntos de 
Aposentadoria e Pensões Márcia Rangel Barbosa. 

Desde o ano passado, o Sindifisco Nacional tem 
recebido reclamações de filiados sobre falhas no 

pagamento do bônus. A hipótese levantada pela 
equipe do Decipex é um erro no sistema, por 
causa da migração da gestão de informações 
relacionadas a aposentados e pensionistas. O 
problema será informado à Divisão de Remune-
ração e Benefícios para detectar a sua origem e 
agilizar a recomposição do pagamento. 

A Diretoria de Assuntos de Aposentadoria e Pen-
sões mantém a orientação para que os filiados 
encaminhem reclamações acerca de falhas no pa-
gamento do bônus para e-mail daap@sn.org.br.

ERRO NO SISTEMA PODE SER A CAUSA DE FALHAS 
NO PAGAMENTO DO BÔNUS PARA APOSENTADOS

D E C I P E X  -  B Ô N U S
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Cerca de 80 pessoas estiveram presentes na re-
união telepresencial promovida pela Diretoria 
de Assuntos de Aposentadoria e Pensões com 
os diretores das Delegacias Sindicais no dia 14 
de abril. O evento contou com a participação 
do presidente do Sindifisco Nacional, Kleber 
Cabral; do vice-presidente Jesus Brandão; dos 
diretores de aposentados, Ildebrando Zoldan 
e Márcia Rangel Barbosa, além do diretor de 
Administração e Finanças Tiago Lima.

Kleber ratificou o zelo com que são tratados 
os temas relacionados aos Auditores-Fiscais 
aposentados. “Alguns colegas mais novos re-
clamam que quando o assunto é relacionado 
aos aposentados a Direção não economiza na 
contratação de profissionais renomados e não 
poupa esforços”, relatou.  

Nesse sentido, o presidente do Sindifisco co-
mentou a vitória no julgamento do Mandado de 
Segurança que tratava da suspensão do bônus 
de aposentados e pensionistas. Nove ministros 
do Supremo Tribunal Federal ratificaram a tese 
defendida pelo Sindifisco Nacional, segundo 
a qual o Tribunal de Contas da União não tem 
competência para afastar dispositivos de lei vi-
gentes sob alegação de inconstitucionalidade. 
Apenas dois magistrados votaram contra.

A fim de munir os diretores para os esclareci-
mentos dos filiados das suas respectivas lo-

calidades, a diretora Márcia Rangel explicou 
que o site do Sindifisco foi reformulado. To-
das as diretorias ganharam seções próprias 
em que estão reunidas as notícias específicas. 
Na seção dos aposentados também estão 
disponíveis links com orientações de acesso 
a diversos serviços como auxílio funeral, Per 
Capita-Saúde Suplementar, concessão de 
pensões e outros.

Em seguida, Márcia explicou que a diretoria 
vem cobrando a solução para a demora na 
concessão de aposentadorias e pensões e a 
suspensão do bônus, entre outros problemas, 
em função de falhas do Departamento de Cen-
tralização de Serviços de Inativos Pensionistas 
e Órgãos Extintos (Decipex). Enquanto a situa-
ção não se resolve, os filiados podem entrar 
em contato com a equipe do Departamento 
de Aposentadoria e Pensões para tentar resol-
ver as questões pontualmente.

Sobre a cédula de identidade de Auditor-Fiscal 
aposentado, a Direção Nacional está concluin-
do com a administração os detalhes da ope-
racionalização para a emissão do documento. 
Quem desejar a carteira de couro pode enviar 
o pedido para o e-mail funcional@sn.org.br. As 
cédulas de identificação e carteiras de couro 
não terão custos para os filiados.  Basta man-
ter os dados cadastrais atualizados para que as 
carteiras sejam enviadas sem problemas.

DIREÇÃO NACIONAL PROMOVE REUNIÃO PARA ESTREITAR 
PARCERIA COM DIRETORES DE APOSENTADOS

E N C O N T R O  D I R E TO R E S

Certificação Digital 

O diretor de Administração e Finanças explicou que a Direção Nacional já iniciou a consulta entre as 
empresas que oferecem certificação digital, a fim de permitir a participação dos aposentados no pro-
cesso eleitoral em igualdade de condições com os ativos. Dessa forma, eles poderão votar presencial-
mente, por correspondência ou de forma virtual, opção mais segura diante da pandemia da Covid-19.  

Além de melhor custo/benefício, está sendo considerada a disponibilidade de a empresa a ser con-
tratada oferecer treinamento para a utilização da ferramenta, por parte dos aposentados, e a possi-
bilidade de cadastro de forma remota.



DECIPEX ADMITE ATRASO NA CONCESSÃO DE 
APOSENTADORIAS POR FALTA DE PESSOAL

D E C I P E X
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A Diretoria de Assuntos de Aposentadoria e 
Pensões vem recebendo inúmeras reclamações 
sobre a demora na concessão da aposentado-
ria de Auditores-Fiscais que já cumpriram todas 
as exigências para usufruir do benefício. Diante 
desses casos, a diretora Márcia Rangel Barbosa 
tem feito gestões junto aos titulares do Depar-
tamento de Centralização de Serviços de Inati-
vos, Pensionistas e Órgãos Extintos (Decipex).

A demora vem ocorrendo desde a migração 
das questões relacionadas a aposentadorias e 
pensões, que antes ficavam a cargo dos depar-
tamentos de gestão de pessoas dos respectivos 
órgãos, para o Decipex.

O atraso na concessão das aposentadorias foi 
reconhecido pela diretora de Gestão de Pessoas 
da Secretaria de Gestão Corporativa da Secre-
taria Executiva do Ministério da Economia, Lu-
cíola Maurício de Arruda, e pelo coordenador-
-geral de Desenvolvimento e Movimentação de 
Pessoal, Rodrigo De Oliveira Alves. A justificati-
va informada foi a falta de pessoal no Decipex, 
já que o órgão concentrou as informações de 
todos os servidores do Poder Executivo. 

O assunto também foi pauta de reunião com a 
Auditora-Fiscal Denize Canedo da Cruz, coorde-
nadora-geral de Gestão de Pessoas da Receita 
Federal do Brasil. A representante da adminis-
tração explicou que, diante da falta de pessoal 
no órgão centralizador, diversos assuntos rela-
cionados a aposentados estão sendo deman-
dados à Receita.

No entanto, segundo Denize, apenas o início 
do processo da aposentadoria é feito pela Re-
ceita Federal. Finalizada a verificação da docu-
mentação, ela é enviada ao Decipex, e a Cogep 
não tem mais acesso aos dados. Em função da 
dificuldade do Decipex, a coordenação tem 
necessitado pedir acesso ao perfil e ao Sige-

pe dos Auditores solicitantes para resolver as 
pendências. Por esse motivo, as demandas en-
caminhadas à Cogep também estão demoran-
do a ser respondidas.

“É frustrante ter que aguardar até quatro meses 
pela aposentadoria, que é um direito do Au-
ditor-Fiscal. Promover uma centralização sem 
montar a devida estrutura foi um erro que pre-
cisa ser revisto”, avaliou Márcia Rangel.

A Diretoria de Assuntos de Aposentadoria e 
Pensões tem cobrado da administração a solu-
ção definitiva para o problema e tem buscado 
respostas, pontualmente, para todas as recla-
mações apontadas pelos filiados.



A diretoria de Assuntos de Aposentadoria e Pensões fez um levantamento prévio do número de 
Auditores-Fiscais aposentados que desejam a cédula de identificação do cargo. A listagem foi feita 
por Delegacia Sindical e servirá para concluir o planejamento da operacionalização.

CÉDULA DE IDENTIFICAÇÃO DE APOSENTADOS SERÁ 
EMITIDA APÓS RETORNO AO TRABALHO PRESENCIAL

C A R T E I R A  A P O S E N TA D O S
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O Ministério da Economia estendeu até 31 de 
maio de 2021 a suspensão da “Prova de Vida 
anual” para aposentados e pensionistas. A pror-
rogação consta na Instrução Normativa da Se-
cretaria de Gestão e Desempenho de Pessoal 
(SGP) n º 32. 

A medida tem o objetivo de evitar a exposição 
dos beneficiários ao risco de contágio pelo coro-
navírus, uma vez que eles fazem parte do grupo 
de risco. O Ministério da Economia garante que 
o pagamento de proventos e pensões está man-
tido para quem não se recadastrou por ocasião 
de aniversário ocorrido pós início da pandemia 
de Covid-19.

Projeto Piloto 
Em dezembro do ano passado, a SGP iniciou a 
“Prova de Vida Digital”, por meio do celular. A no-
vidade vale para dez mil pessoas atendidas pelo 
Departamento de Centralização de Serviços de 
Inativos, Pensionistas e Órgãos Extintos do Minis-
tério da Economia (Decipex).

Para isso, os beneficiários devem utilizar os aplica-
tivos “Sigepe Mobile” e “Meu gov.br” e ter biome-
tria (identificação digital) cadastrada no Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE) ou no Departamento Na-
cional de Trânsito (Denatran). A expectativa é que, 
em breve, a “Prova de Vida Digital” seja estendida 
a 700 mil pessoas.

“PROVA DE VIDA ANUAL” PERMANECE SUSPENSA 
ATÉ MAIO

P R O VA  D E  V I D A

A confecção das cédulas foi tema de 
várias reuniões que envolveram o 
Sindifisco e representantes da Coor-
denação-Geral de Gestão de Pessoas 
da Receita Federal do Brasil (Cogep) 
e da Coordenação-Geral de Progra-
mação e Logística (Copol).

Tão logo seja possível o retorno ao 
trabalho presencial com segurança, 
a administração vai disponibilizar a 
listagem da documentação necessá-
ria para solicitar a cédula, que será 
repassada às DS. Só então os aposen-
tados deverão procurar a unidade de 
gestão de pessoas mais próxima.
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Depois de um ano de pandemia, apesar dos 
números elevados de mortes, o Brasil vive um 
momento de retomada da esperança. Desde o 
início de 2021, os idosos começaram a ser vaci-
nados, e a expectativa é que ainda no primeiro 
semestre a população acima de 60 anos já te-
nha recebido as duas doses do imunizante em 
todo o país. Os Auditores-Fiscais aposentados e 
os pensionistas estão neste grupo prioritário.

A vacinação do idosos é motivo de comemo-
ração, principalmente, porque a mortalidade 
entre eles chega a ser de 5 a 6 vezes maior 
quando comparada com a população mais 
jovem. Dados preliminares coletados por se-
cretarias estaduais de saúde revelam redução 
de até 100% das mortes entre os idosos que 
tomaram as duas doses da vacina, em algu-
mas localidades.

No entanto, o infectologista Werciley Saraiva 
Vieira Júnior alerta: os cuidados não devem 
parar. Para o especialista, os idosos devem ter 
consciência de que as vacinas não eliminam o 
risco de se contrair a Covid-19, mas reduz a pos-
sibilidade de agravamento da doença. 

VACINAÇÃO DE IDOSOS É O PRIMEIRO PASSO 
PARA BRASIL SAIR DA PANDEMIA

C O V I D

“Eu reforço que as vacinas são seguras, e os idosos 
devem se vacinar. Em algumas faixas etárias, a va-
cinação tem ficado aquém do esperado porque as 
pessoas têm receio e preconceito com as vacinas. 
Mas elas são o único meio seguro de acabar com 
a pandemia”, afirma o médico de forma taxativa.

Além da vacinação, Werciley Jr. recomenda que 
os idosos mantenham o isolamento, façam o 
uso de máscaras e higienizem as mãos, porque, 
além do risco de contrair a Covid-19, os idosos 
podem desenvolver casos leves da doença ou 
carregar o coronavírus e transmiti-lo para quem 
não se vacinou ainda. 

Se todos fizerem sua parte, é possível imaginar 
a possibilidade de encontros presenciais entre 
pessoas vacinadas já no segundo semestre des-
te ano, mantendo o cuidado do uso de másca-
ras, do distanciamento e da utilização de luga-
res abertos e arejados.

Depois da ocorrência de mais de 400 mil mortes 
de brasileiros, um pouco mais de sacrifício é ne-
cessário e vai valer à pena. Portanto, a recomen-
dação é vacinação e manutenção dos cuidados. 
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28,86%: AGU ABRE ACORDO PARA EGRESSOS 
DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

STF RECONHECE NÃO INCIDÊNCIA DE IR SOBRE 
PARCELA DE JUROS MORATÓRIOS 

P R E V I D E N C I A  S O C I A L

I R

A Advocacia-Geral da União (AGU) estabeleceu 
os próximos passos para efetivação de acordos 
que contemplam todos os beneficiários nas di-
versas ações de reajuste dos 28,86% para egres-
sos da Secretaria da Receita Previdenciária (SRP).

O Departamento Jurídico do Sindifisco Nacio-
nal apresentou a listagem e os demonstrativos 
gráficos de todos os 24 processos de reajuste 
dos 28,86% da Fenafisp e do Sindifisp. O pro-
curador Regional Federal da 1ª Região, Sidarta 
Azeredo, assentiu com a abertura da negocia-
ção dos acordos para cada um dos processos, 
considerando as características de cada um.

Azeredo sugeriu que o Sindifisco eleja cin-
co processos para priorização pelo Núcleo de 

O Supremo Tribunal Federal (STF) conside-
rou inconstitucional a cobrança do Imposto 
de Renda sobre juros de mora incidentes so-
bre verbas salariais pagas em atraso. O Sin-
difisco Nacional atuou como amicus curiae 
no Recurso Extraordinário nº 855.091 e teve 
participação decisiva no relatório do minis-
tro Dias Toffoli.

O STF entendeu que os juros moratórios não 
acrescem ao patrimônio do credor de verbas 
salariais atrasadas, mas servem apenas à re-
composição do prejuízo por ele sofrido em 
decorrência do não recebimento pontual dos 
valores aos quais tinha direito.

Em 2020, o Sindifisco Nacional também ajui-
zou ação ordinária com o mesmo objeto, pa-
trocinada pelo escritório Molina e Reis. A fina-

lidade é garantir que os Auditores-Fiscais se 
beneficiem da repercussão geral para o futuro 
e também em relação aos cinco anos anterio-
res, bem como fiquem resguardados contra 
eventual modulação de efeitos que delimite o 
direito à repetição do indébito àqueles que já 
tenham ingressado em juízo.

Com o reconhecimento do direito pelo STF, em 
repercussão geral, será protocolada nos autos 
da ação ordinária nova petição para reiterar 
e reforçar o provimento imediato de pedidos 
em favor dos Auditores na ação ordinária pro-
posta pelo Sindifisco Nacional.

A decisão ainda não é definitiva e está sujeita à 
modulação de seus efeitos por meio de even-
tuais embargos de declaração que vierem a 
ser opostos pela Fazenda Nacional.

Ações Prioritárias, equipe de procuradores 
destacados para as atividades de acordos ad-
ministrativos e judiciais. Além disso, também 
foi sugerida a entrega antecipada dos relató-
rios de litispendência, a fim de dar mais agili-
dade às fases que compõem o procedimento 
de composição.


