
AUDITORES-FISCAIS APOSENTADOS TERÃO AS MESMAS CONDIÇÕES 
QUE OS ATIVOS DE PARTICIPAR DAS ELEIÇÕES SINDICAIS 2021
Ao longo do mês de julho e da primeira quinzena de agosto, os filiados puderam solicitar o certificado 
digital aprovado pelo CDS. Com a ferramenta, Auditores-Fiscais aposentados terão garantido o voto 
pela internet para escolher a próxima Direção Nacional, o Conselho Fiscal Nacional e a diretoria da sua 
Delegacia Sindical. Pág. 3

C E R T I F I C A D O  D I G I TA L

S AÚ D E  M E N TA L

A psicóloga Cristina Monteiro 
explica a importância das 
relações saudáveis para manter 
o equilíbrio psicológico, em 
palestra no V Enap, que também 
contou com sorteio de brindes e 
uma atração musical. Pág 8

V  E N A P

Versão telepresencial do 
Encontro Nacional de 
Aposentados e Pensionistas 
reúne cerca de 450 filiados, 
mesclando informação e 
confraternização, mesmo em 
tempos de pandemia.  
Págs. 4, 5, 6 e 7

 
Depois de produzir vídeos 
explicativos sobre as novas 
tecnologias disponibilizadas 
pelo governo federal, a 
Diretoria de Assuntos de 
Aposentadoria e Pensões 
reuniu idealizadores do 
aplicativo para tirar dúvidas 
dos filiados.

S o u G ov. b r

 
 Kleber Cabral e Ayrton Bastos 

detalham esforço da Direção 
Nacional para resguardar 
interesses dos Auditores-
Fiscais aposentados e dos 
pensionistas e os resultados 
obtidos até agora.
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Encontro telepresencial, certificado digital e  
SouGov.br. Esta edição do Idaap deixa claro que a 
tecnologia “assumiu o controle de nossas vidas” e 
ninguém pode ficar de fora. Em virtude da pandemia, 
depois de fazer um encontro telepresencial no ano 
passado, a Diretoria de Assuntos de Aposentadoria 
e Pensões se viu obrigada a organizar o seu maior 
evento, o Encontro Nacional de Aposentados e 
Pensionistas, também em formato remoto. 

Dentro desta realidade, a Diretoria organizou um 
Enap moderno e dinâmico. A ideia foi fazer uma 
espécie de revista eletrônica nos moldes do que 
é feito nas principais emissoras de TV. A principal 
diferença foi a interação dos filiados por meio da 
plataforma Zoom. O resumo das informações pode 
ser conferido nas páginas que seguem.

O certificado digital que permite Auditores-Fiscais 
aposentados votarem pela internet nas próximas 
eleições sindicais é uma demonstração de como 
a tecnologia pode contribuir para a democracia, 
garantindo participação efetiva de quem está perto 
ou longe. Entenda o objetivo de se oferecer essa 
ferramenta na reportagem desta edição.

Contracheque impresso é quase uma peça de 
museu. Há até bem pouco tempo, os aposentados 
e pensionistas podiam ter acesso a informações 
das unidades de gestão de pessoas pelo Sigepe. 
Mas a plataforma foi substituída pelo SouGov.br e o 
Sindifisco Nacional tem feito de tudo para que todos 
consigam ter as informações que precisam a partir 
do seu próprio celular.

Também pelos smartphones é possível fazer a prova 
de vida que voltou a ser obrigatória no mês de 
julho. Quem tem a biometria cadastrada no Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE) ou no Denatran pode fazer 
o recadastramento anual no aplicativo MeuGov.br, 
por meio do reconhecimento facial. No aplicativo  
SouGov.br, o filiado pode confirmar a realização da 
prova de vida e verificar a data da próxima atualização.

Quem não tem a biometria cadastrada deverá ir a 
uma agência do banco onde é pago o provento ou 
benefício. Algumas instituições bancárias oferecem 
alternativas, como prova de vida pelo caixa 
eletrônico ou por aplicativo móvel. Neste caso, é 
preciso confirmar as opções disponíveis e o horário 
de funcionamento junto ao banco. 

Também estão sendo retomadas as visitas técnicas 
para os aposentados e pensionistas com dificuldade 
de locomoção. Essas visitas são disponibilizadas pelos 
bancos credenciados.

A Diretoria de Assuntos de Aposentadoria e Pensões 
quer caminhar com todos os filiados. Somos aliados 
nesta jornada pelo mundo da tecnologia. Nosso 
compromisso é auxiliar aposentados e pensionistas 
em tudo o que for possível. Esperamos que esta 
edição do Idaap ajude a todos a utilizarem os 
recursos tecnológicos a seu favor. 

Boa leitura!
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CERTIFICADO DIGITAL GARANTE A AUDITORES-FISCAIS 
APOSENTADOS VOTO PELA INTERNET NAS ELEIÇÕES 2021 

I G UA L D A D E

Os Auditores-Fiscais aposentados terão 
as mesmas condições que os ativos para 
participar do processo eleitoral. No mês de 
julho e primeira quinzena de agosto 1.803 
Auditores aposentados solicitaram certificado 
digital aprovado pelo Conselho de Delegados 
Sindicais (CDS).

O certificado está sendo financiado pela 
Direção Nacional, sem custos para as 
Delegacias Sindicais e para os filiados. Segundo 
o vice-presidente do Sindifisco Nacional 
Ayrton Bastos, a Direção Nacional propôs uma 
alteração estatutária substituindo o voto digital 
pelo voto via internet. A proposta teve maioria 
de votos favoráveis, porém não alcançou o 
quórum necessário para a alteração estatutária.

“Resolvemos, então, oferecer os certificados 
digitais para todos os aposentados, uma vez que 
os ativos já possuem esse instrumento, para que 
haja paridade de condições na hora de exercer o 
voto nas eleições”, explica Ayrton Bastos. 

O secretário-geral do Sindifisco Nacional, 
Paulo Roberto Ferreira, reforça que, desde o 
início do mandato, a atual gestão trabalhou 
pelo aperfeiçoamento da democracia interna 
da entidade. “Foi assim com a Assembleia 
Telepresencial, com a tentativa de reformar 
o estatuto extinguindo a disparidade entre 
ativos e aposentados, e agora com a aprovação 
do fornecimento do certificado digital 
aos aposentados, assegurando a paridade 
eleitoral”, defende.

Para a diretora de Assuntos de Aposentadoria e 
Pensões Márcia Rangel, a emissão do certificado 
digital é uma questão de justiça com os 
Auditores-Fiscais aposentados, que terão os 
mesmos direitos dos Auditores-Fiscais ativos 
nas eleições. “O filiado ativo tem direito ao 
certificado digital por ainda se encontrar em 

atividade, enquanto os aposentados não tinham 
essa opção. Graças a essa iniciativa, o colega 
aposentado não precisa se dirigir à DS para votar 
e nem aos Correios para postar”, avalia.

O diretor de Administração e Finanças Tiago 
Lima dos Santos destaca que a empresa 
certificadora contratada possui cobertura 
nacional, com três mil postos de atendimento 
em todo o país e foi escolhido por oferecer 
a emissão do documento com conforto 
e segurança, sem a necessidade de 
deslocamento. 

O filiado também poderá usar o certificado 
para acesso a sites do governo, ao leilão da 
Receita Federal e ao e-CAC, além de realizar 
até 30 mil assinaturas digitais de qualquer 
documento, através da plataforma de 
assinaturas https://assinar-com.vidaas.com.br 
ou do aplicativo VIDaaS.



Cerca de 450 filiados de todo o Brasil 
participaram do V Encontro Nacional de 
Aposentados e Pensionistas (Enap), promovido, 
no dia 30 de junho, pela Diretoria de Assuntos 
de Aposentadoria e Pensões. Em razão da 
pandemia de Covid-19, o evento foi realizado 
em formato telepresencial, por meio da 
plataforma Zoom, com transmissão ao vivo 
pela TV Sindifisco.

Os diretores de Assuntos de Aposentadorias e 
Pensões, Ildebrando Zoldan e Márcia Rangel, 
foram os anfitriões do encontro. Ildebrando 
Zoldan abriu a programação destacando o 
trabalho realizado pela Direção Nacional em 
defesa dos filiados. “Estamos aqui lutando.  
A pandemia nos atrapalhou muito, mas a 
luta é diária. Não se cansem de trabalhar.  
Nós somos uma força viva”, disse, conclamando 
aposentados e pensionistas a participarem 
ativamente das ações desenvolvidas pelo 
Sindifisco.

A diretora Márcia Rangel relembrou que 
tradicionalmente o Enap é um momento 
de celebração, reencontro e partilha de 
informações. “Planejamos este encontro 
telepresencial com o mesmo objetivo: 
promover integração e confraternização, levar 
o melhor para os nossos filiados. Na falta do 

Zoldan, diretor de Assuntos de Aposentadorias e Pensões Divulgação do evento

abraço caloroso, é muito bom que estejamos 
nos vendo, os rostos na tela, matando um 
pouco da saudade e alegrando os corações”.

Logo após as saudações iniciais, foi exibido 
um vídeo em homenagem aos Auditores-
Fiscais ativos, aposentados e pensionistas que 
faleceram nos últimos anos. A emoção que 
tem marcado a despedida de amigos próximos 
em tempos de pandemia foi compartilhada 
pelo Auditor-Fiscal aposentado José Cezar 
Matesich Pinto, que declamou poemas 
autorais lembrando filiados que ficaram 
marcados na história da luta dos Auditores-
Fiscais, especialmente, por causa do trabalho 
parlamentar no Congresso Nacional. 

O presidente do Sindifisco Nacional, Kleber 
Cabral, agradeceu a intensa participação 
dos aposentados na defesa dos interesses da 
classe, sobretudo após a Instrução Normativa 
02, que limita a atuação dos Auditores-Fiscais 
ativos no movimento sindical. “O grau de 
filiação e envolvimento dos aposentados em 
nossa entidade é imbatível. Por tudo isso, só 
temos a agradecer”. 
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EDIÇÃO TELEPRESENCIAL MANTÉM TRADIÇÃO 
DE INFORMAÇÃO E CONFRATERNIZAÇÃO

V  E N A P
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Kleber fez uma retrospectiva da atual gestão, 
marcada por lutas e vitórias significativas, 
como a derrubada da emenda da mordaça, 
a mobilização nacional no Dia do Luto, o 
trabalho parlamentar durante a tramitação 
da Reforma da Previdência e a aprovação 
do destaque à PEC 186, que garantiu a 
manutenção de recursos para o Fundo Especial 
de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento das 
Atividades de Fiscalização (Fundaf ).  

Na avaliação dele, é positiva a expectativa 
em torno da regulamentação do bônus de 
eficiência, sobretudo após a vitória junto ao 
Supremo Tribunal Federal (STF), que reafirmou a 
incompetência do Tribunal de Contas da União 
(TCU) para apreciar a constitucionalidade do 
pagamento para aposentados e pensionistas. 
Ele reafirmou o compromisso com a paridade 
entre ativos e aposentados, tão logo o bônus 
seja regulamentado por decreto.

“Regulamentado o bônus e definido o seu 
valor no orçamento, atuaremos junto ao 
Congresso Nacional com o argumento forte 
de que a paridade não trará despesa extra 
para o governo. Por uma decisão fraterna 
entre Auditores-Fiscais ativos e aposentados, 

Nota: Importante destacar que, após o Enap, 
no dia 14 de julho, o recurso sobre o bônus de 
eficiência foi julgado pelo Tribunal de Contas 
da União (TCU), prevalecendo o entendimento 
que não cabe à Corte de Contas determinar – e 
nem recomendar – que o Executivo deixe de 
regulamentar o bônus variável.

vamos dividir o valor de maneira igualitária. 
Acreditamos que esse é o caminho viável para a 
eliminação da escadinha. Nosso compromisso 
é lutar sem jamais abandonar ninguém no 
meio do caminho”, destacou.

O vice-presidente Ayrton Bastos reforçou a 
importância dos aposentados e pensionistas, 
não somente pelo número expressivo de 
filiados, mas também pela experiência de cada 
um, no trabalho e na vida. Ayrton reforçou 
que a Direção Nacional continua firme com 
o compromisso de buscar uma remuneração 
melhor e, principalmente, a paridade. 

O vice-presidente Jesus Brandão salientou que 
a experiência dos aposentados não deve jamais 
ser abandonada pelas entidades de classe. 
“Essa experiência evita que se dispenda forças 
desnecessariamente”. Ele lembrou ainda da 
importância do sentimento de pertencimento 
e conclamou os aposentados e pensionistas 
a comparecerem ativamente às reuniões e 
assembleias do Sindifisco Nacional. “Como 
diz o ditado: a união faz a força. Então vamos 
continuar nesta luta unidos, porque o sucesso 
nos espera”.

Jesus Brandão, vice-presidente

Ayrton Bastos, vice-presidente

Kleber Cabral, presidente do Sindifisco Nacional



A quinta edição do Enap foi marcada por uma 
espécie de prestação de contas do trabalho 
desenvolvido pelas diretorias do Sindifisco 
Nacional com foco nos interesses de Auditores-
Fiscais aposentados e pensionistas.

Para dar dinamicidade às apresentações, 
foram produzidas reportagens sobre as ações 
implementadas por algumas diretorias. Sobre 
a Diretoria de Aposentadoria e Pensões, foram 
abordados temas como a reformulação do 
Idaap, a retomada da confecção das cédulas  
de identidade para aposentados, as tratativas 
com o Departamento de Centralização de 
Serviços de Inativos, Pensionistas e Órgãos 
Extintos (Decipex) e as iniciativas para facilitar 
o acesso de aposentados e pensionistas ao 
aplicativo SouGov.br, como o lançamento de 
tutoriais e a realização de um webinar específico 
sobre o tema.

Após a reportagem, a diretora Márcia Rangel 
detalhou cada tema e destacou também a 
nova página da diretoria no site do Sindifisco 
Nacional, que reúne as notícias sobre a pasta, 
além de uma série de serviços aos filiados. “Essa 
era uma preocupação nossa: convergir todas as 
informações para o mesmo local dentro do site. 
Queremos que os colegas visitem e nos tragam 
mais ideias e sugestões”, disse.

Sobre a migração de aposentados e 
pensionistas para o Decipex, a diretora 
observou que a pasta tem estreitado 
o contato com os coordenadores para 
minimizar os prejuízos em relação ao tempo 
de concessão dos benefícios requeridos. 
“Essa centralização ocorreu sem uma 
estrutura anterior, de material e recursos 
humanos, e com isso o sistema colapsou. 
Mas agora todas as regionais da Receita 
Federal já migraram, ficando apenas o 
Rio de Janeiro para migração posterior. 
Estamos aguardando o cronograma”, 
informou. Os filiados devem enviar à 
diretoria as solicitações já encaminhadas ao 
Decipex para que a entidade possa fazer a 
intermediação no sentido de reduzir o prazo 
para a concessão dos benefícios.

O secretário-geral, Paulo Roberto Ferreira, 
tratou da iniciativa da Direção Nacional de 
oferecer aos aposentados, o certificado 
digital, para garantir a participação nas 
eleições 2021. Ele relembrou o compromisso 
da atual gestão com os aposentados, 
incluindo o compromisso firmado ainda 
em 2018, que se concretizou na Assembleia 
Telepresencial, fruto da sugestão de filiados 
aposentados que residiam no interior 
ou que estavam hospitalizados ou ainda 

DIRETORIAS DESTACAM INICIATIVAS VOLTADAS À DEFESA 
DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS

V  E N A P
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Paulo Roberto Ferreira, secretário geral 
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que possuíam dificuldade de locomoção. 
“Essa ferramenta garantiu a continuidade e a 
sobrevivência das nossas atividades sindicais 
em tempos de pandemia”, avaliou. 

O diretor de Administração e Finanças Tiago 
Lima dos Santos informou que os certificados 
terão validade de um ano e vão permitir que os 
aposentados participem do processo eleitoral 
pela internet com segurança e em condição de 
igualdade com os ativos.

A reportagem sobre o Jurídico destacou 
inovações visando à melhoria do atendimento 
como o Freshdesck e a criação do Sistema de 
Adesão às Ações de Execução (SADE), com o 
objetivo de dar mais agilidade e segurança para 
o envio de documentos e adesão a ações ou 
acordos.

O diretor de Assuntos Jurídicos Julio Cesar Vieira 
Gomes destacou a integração no atendimento 
aos filiados por meio do Portal do Jurídico 
e ressaltou que a diretoria tem atuado para 
otimizar acordos em diversas ações, priorizando 
desta forma os aposentados, para que recebam 
seus direitos o mais brevemente possível.

“Em relação aos acordos, ressaltamos que é 
sempre uma faculdade, uma opção para quem 
quiser resolver o litígio e antecipar o seu crédito. 

Para quem não aceitar, o processo continua 
correndo normalmente. Essa é uma decisão 
pessoal”. Ele observou que o certificado 
digital disponibilizado pelo Sindifisco 
Nacional também poderá ser utilizado pelos 
aposentados que ingressarem no SADE.

A diretoria de Assuntos Parlamentares fez 
um balanço do trabalho parlamentar em 
defesa dos aposentados e parabenizou os 
esforços dos filiados para impor uma derrota 
ao governo com a aprovação do destaque à 
PEC Emergencial. O diretor Marcos Assunção 
convocou os filiados a permanecerem 
mobilizados contra a PEC 32, que trata da 
Reforma Administrativa. 

A diretora do Unafisco Saúde Maria Antonieta 
apresentou um vídeo elencando uma série 
de conquistas do plano de saúde, que atende 
hoje a mais de 24 mil beneficiários. Destaque 
para o Programa de Atenção Integral à Saúde 
(PAIS) e para o credenciamento da rede 
D’Or Star. O PAIS tem como foco promover 
assistência de forma ampla e qualificada, não 
se restringindo à prevenção ou ao tratamento 
de doenças crônicas, e sim visando à saúde 
integral. Já a rede D’Or Star beneficia 
os usuários do Premium II, oferecendo 
atendimento de alto padrão no Rio de Janeiro, 
Brasília e São Paulo.

Tiago Lima dos Santos, diretor de 
Administração e Finanças

Julio Cesar Vieira, diretor de Assuntos Jurídicos



Sorteios

Seguindo a tradição do Enap de mesclar 
informação e diversão, a Diretoria de 
Aposentadoria e Pensões realizou o sorteio de 
um Iphone 12 e  de dez vale-compras no valor 
de R$ 1.000,00 para serem usados nos portais 
Americanas, Shoptime e Submarino. Além 
disso, também foram sorteados dez exemplares 
do livro “A Saga dos Açorianos e outras Poesias”, 
doados e autografados pelo autor, o Auditor-
Fiscal aposentado José Cezar Matesich Pinto.

“Entendo que esses encontros, mesmo virtuais, 
auxiliam os aposentados a se inteirarem 
do que vem acontecendo com a classe, 
especialmente, as ações judiciais. Desta vez, 
ainda fui contemplado no sorteio e vou fazer 
um bom proveito”, afirmou o Auditor-Fiscal 
aposentado Estefano Lanznaster Neto. Ele é 
diretor de Aposentados da DS/Londrina e foi 
contemplado com um vale-compra.

“Quero agradecer e parabenizar a diretoria 
e a seus colaboradores, pela boa vontade, 
empenho, entusiasmo e alegria na realização 
do V Enap.  Foi um evento importante de 
vinculação simpática, agradável, sensível e 
inesquecível.   Muito obrigada. Ter sido premiada 
no sorteio do Iphone 12 foi e continua sendo 
uma grata surpresa”, comentou a Auditora-Fiscal 
aposentada Noelia Meirelles de Santana.

Show 

Encerrando a programação, o cantor e 
compositor Zeca Pagodinho fez uma 
apresentação exclusiva e ao vivo para os 
aposentados e pensionistas. 
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A palestra “Alegria, leveza e gentileza para 
nossas vidas”, com a psicóloga Cristina 
Monteiro, foi outro destaque do V Encontro 
Nacional de Aposentados e Pensionistas. 

A psicóloga com formação no Oxford 
Mindfulness Centre demonstrou a importância 
das relações saudáveis para a saúde física e 
mental, sobretudo em tempos de pandemia. “É 
preciso saber amar a vida, mas também aceitar 
a morte, como um limite real”.

Utilizando diversos conceitos de pensadores 
contemporâneos, Cristina Monteiro ressaltou 
que os bons relacionamentos são um trabalho 
para a vida toda, sem fórmulas mágicas, e que 
alegrias universais representam a humanidade 
compartilhada, traduzida por experiências 
simples e comuns a todos. “Cada momento 
de alegria é pequeno, mas com o tempo eles 
se juntam para mais do que a soma de suas 
partes. A alegria faz parte da conexão que 
temos com a vida”.  

APOSENTADOS E PENSIONISTAS SÃO BRINDADOS COM 
PALESTRA SOBRE SAÚDE E PROGRAMAÇÃO FESTIVA 

V  E N A P

Cristina Monteiro, psicóloga palestrante



EQUIPE DA SGP DETALHA FUNCIONAMENTO DO 
SOUGOV.BR PARA FILIADOS DO SINDIFISCO

T E C N O LO G I A
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Desde o início do mês de junho, os Auditores-
Fiscais bem como os pensionistas contam com 
novas ferramentas para acessar informações 
de gestão de pessoas. O aplicativo SouGov.br 
unifica os serviços oferecidos nas plataformas 
Sigepe Mobile, Sigepe Gestor, Sigepe Web 
e Banco de Talentos, resolvendo questões 
como excesso de requisitos para acesso aos 
serviços, variedade e despadronização de 
canais de atendimento. 

A proposta das ferramentas é garantir inovações 
tecnológicas que facilitem a vida do servidor 
público. Apenas no primeiro mês, foram 
realizados mais de 600 mil downloads em 
smartphones. A previsão é que mais de setenta 
serviços estejam disponíveis no aplicativo até o 
fim deste ano, concluindo a migração de todos 
os serviços até 2022.

Em uma reunião telepresencial exclusiva para os 
filiados dos Sindifisco Nacional, promovida pela 
Diretoria de Aposentadoria e Pensões, no dia 
22 de junho, a equipe da Secretaria de Gestão 
e Desempenho de Pessoal (SGP) destacou a 
diferença entre os aplicativos MeuGov.br e 
o SouGov.br. Enquanto o primeiro reúne os 
serviços para todos os cidadãos, o segundo é 
voltado apenas para os servidores públicos. 

Também foi explicado que o lançamento dos 
aplicativos não significa o fim do atendimento 
presencial e que as unidades serão mantidas, 
para quem preferir esta opção. A equipe da SGP 
alertou os filiados para que não respondam 
mensagens solicitando senhas ou outros dados 
pessoais. “Nossa comunicação com os servidores 
se dá através dos e-mails cadastrados, e sempre 
com conteúdo informativo, jamais solicitando 
informações ou enviando links para atualizar 
cadastro”, garantiu Rafael Cunha, diretor do 
Departamento de Sistemas e Informações.

Enquanto a migração não é concluída, alguns 
serviços que ainda não estão disponíveis no 
SouGov.br, como o auxílio moradia, também 
podem ser acessados por meio do Sigepe Web, 
no computador.

Para utilizar os serviços do aplicativo, é preciso 
ter uma conta no portal Gov.br. Na página da 
TV Sindifisco no site do Sindifisco Nacional, 
estão disponíveis vários vídeos explicativos de 
como utilizar as ferramentas.

Veja os serviços disponíveis no Sou Gov.br:

• Prévia de Contracheque

• Prévia de 13º Salário

• Contracheque

• Comprovante de rendimentos

• Ficha Financeira Anual

• Consulta da situação da Prova de Vida e 
comprovante de realização

• Localização de unidade de gestão de pessoas

• Autorização de Empréstimo Consignado



O presidente do Sindifisco Nacional, Kleber 
Cabral, fez um balanço das principais ações 
desempenhadas pela atual gestão da Direção 
Nacional em favor dos aposentados e 
pensionistas e explicou quais são os próximos 
passos a serem dados pela entidade. Entre 
as ações comentadas por Kleber, destacam-
se a luta pela paridade no bônus, as ações 
decorrentes da Reforma da Previdência – 
específicas na defesa dos aposentados – e o 
restabelecimento dos anuênios.

Na avaliação de Kleber Cabral, a atuação do 
Sindifisco Nacional em prol dos Auditores-Fiscais 
aposentados e dos pensionistas foi marcada por 
uma forte coesão entre diversas diretorias. Neste 
sentido, segundo o presidente da entidade, a 
Diretoria de Assuntos de Aposentadoria e Pensões 
exerceu, com excelência, tanto as atribuições 
próprias da pasta como a de orientação aos 
demais setores do Sindifisco Nacional.

Graças ao trabalho conjunto com a Diretoria de 
Assuntos Jurídicos, houve avanços importantes, 
como a inscrição de mais de 10 mil precatórios 
concluídos em 1o de julho de 2021, para 
recebimento no ano que vem, sendo boa parte 
de vitórias obtidas nas ações dos 28,86% e dos 

3,17%, entre outras. “Este é o resultado de um 
trabalho feito agora, que vai aparecer no bolso 
dos filiados aposentados e pensionistas em 
2022. Enquanto isso, seguimos trabalhando 
nas outras ações judiciais, como a da paridade 
do bônus e dos anuênios”, comentou Kleber 
Cabral.

Em relação a essas duas ações judiciais, o 
presidente do Sindifisco lembra que a Direção 
Nacional tem se reunido constantemente 
com o escritório do ministro aposentado 
do Supremo Tribunal Federal Ayres Britto. 
“Estamos acompanhando de perto o trabalho 
da equipe dele junto ao TRF-1, onde estão 
esses dois processos”, ressaltou Kleber. O 
presidente do Sindifisco Nacional acrescenta 
que “há boas perspectivas de que essas ações 
sejam julgadas agora no segundo semestre 
de 2021”.

Outra vitória digna de nota deu-se no 
Mandado de Segurança 35494, no STF, 
contra a decisão do Tribunal de Contas da 
União de cassar o bônus dos aposentados, 
em razão da não incidência de contribuição 
previdenciária. A liminar foi obtida em 2018, 
mas pairava havia três anos o risco sobre qual 

DIREÇÃO NACIONAL COMENTA AÇÕES EM FAVOR 
DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS

C O M P R O M I S S O
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seria a decisão de mérito. A Direção Nacional 
contratou para tal ação o ex-ministro do STF 
Francisco Rezek, dada a relevância do tema. 
Por 9 votos a 2, o STF afastou em definitivo a 
decisão do TCU, resguardando o direito dos 
aposentados ao recebimento do bônus de 
eficiência.

Sobre a luta pelo respeito à paridade no campo 
político, em particular no Congresso Nacional, 
Kleber recorda que ela tem se dado em “um 
ambiente muito hostil para todo o funcionalismo 
público”, em especial para os aposentados: “a 
própria Reforma da Previdência demonstrou 
que, de fato, esse governo colocou os servidores, 
inclusive aposentados, como vilões”.

Na questão da paridade, o presidente do 
Sindifisco ressalta, ainda, as batalhas no 
Congresso Nacional. “Trabalhamos muito pelo 
fim da ‘escadinha’ do bônus com duas emendas 
na MP 899, mas infelizmente não obtivemos 
apoio dos parlamentares”. O grande entrave 
sempre foi o aumento de despesas para o 
governo, em um cenário de déficit fiscal.

Segundo Kleber, ainda há um caminho 
a ser trilhado, difícil em razão da atual 
conjuntura política do país, mas ainda assim 
possível. A vitória obtida no TCU em favor da 

regulamentação do bônus abre espaço para 
o Sindifisco Nacional cobrar do Executivo o 
decreto regulamentador. A partir do Decreto 
e da aprovação do valor global do bônus no 
orçamento, o fim da ‘escadinha’ não implicará 
aumento de gastos. “Esse é o pulo do gato”, 
salientou Kleber.

A fixação do valor global do bônus, avalia o 
presidente do Sindifisco Nacional, facilitará 
a eliminação da chamada “escadinha”. 
Diferente do momento em que a entidade 
tentou, por meio de emenda à MP 899/19, 
revogar o parágrafo da Lei 13.464/17 que 
criou a ‘escadinha’, com o estabelecimento 
do valor global no orçamento não haveria 
aumento de despesa, mas uma divisão do 
mesmo montante, sem distinção, entre ativos 
e aposentados. Quanto iria custar para o 
governo acabar com a escadinha? Zero!

“Este é um dos nossos maiores compromissos 
em defesa dos aposentados. Além de um 
direito constitucional, a divisão do valor do 
bônus de forma igualitária com todos os 
Auditores-Fiscais, ativos ou aposentados, é 
parte de um acordo fraterno sindical nosso”, 
concluiu Kleber Cabral.

Vitória no TCU abre caminho para 
articulação da regulamentação e 
fim da escadinha

Após dois adiamentos consecutivos, o 
pleno do Tribunal de Contas da União 
ratificou o entendimento de que não 
cabe à Corte afastar dispositivo de lei por 
considerá-lo inconstitucional. Por um 
placar de 6 x 1, o relatório do ministro 
Vital do Rêgo foi aprovado, no último dia 
14 de julho, encerrando uma discussão 
sobre a competência do TCU para impedir 
a regulamentação do bônus de eficiência 
por decreto.



Vencida esta etapa, a Direção Nacional vai 
centrar esforços na regulamentação do 
bônus e no fim da escadinha. “A forma que 
entendemos ser a melhor para combater a 
escadinha do bônus e se conseguir a paridade 
é a implementação da regulamentação. 
Assim, será criado um fundo próprio para 
pagar o bônus, ficando mais viável buscar no 
Legislativo a modificação da lei que instituiu 
o adicional e retirar a escadinha”, explicou 
Ayrton.

De acordo com ele, com a criação do fundo, 
a Direção Nacional irá propor que o valor seja 
dividido igualitariamente entre Auditores-
Fiscais ativos e aposentados. “Da forma como 
está hoje, é muito mais difícil fazer essa 
modificação legislativa, porque o bônus está 
sendo pago com recursos do Tesouro. Isso 
implicaria obrigatoriamente aumento de 
despesas para o governo. Aumentar o bônus 
dos aposentados para o mesmo nível dos 
ativos, na atual sistemática, significa aumento 
de despesa. Coisa com que o governo e o 
Legislativo não concordam. É uma alteração 
muito mais difícil”, avaliou.

O vice-presidente lembrou que, quando 
da tramitação da Medida Provisório 899, 
a Direção Nacional apresentou destaques 
buscando eliminar a escadinha. No entanto, 
a tentativa não foi aprovada, justamente 
porque o Executivo e o Parlamento 
não admitem aumento de gastos com 
funcionalismo público na atual conjuntura. 
Dessa forma, foi preciso buscar outra 
estratégia. “O restabelecimento da paridade 
é um compromisso da atual Diretoria.  
Perseguimos isso o tempo todo”.

Nota: Até o fechamento desta edição, a Direção 
Nacional permanecia cobrando da administração da 
Receita Federal que priorizasse o bônus de eficiência, 
como tema primordial à classe, e fizesse valer a 
importância e o prestígio da instituição para garantir 
a conclusão do processo de regulamentação do bônus 
junto ao Ministério da Economia.

“Este resultado representa um obstáculo 
a menos no caminho da regulamentação 
do bônus. Estivemos trabalhando por essa 
reversão nos últimos dois anos. Havia uma 
decisão anterior do pleno do TCU, baseada 
num relatório do ministro Bruno Dantas, com 
uma determinação para que não se fizesse a 
regulamentação por meio de decreto. A última 
decisão retirou essa determinação. Eles podem 
apenas dar ciência à Receita Federal sobre a 
posição do TCU. Reconheceram que não cabe a 
eles fazer interpretação da constitucionalidade 
da lei”, esclareceu o vice-presidente do Sindifisco 
Nacional Ayrton Bastos.

O TCU não mudou de posição quanto à 
necessidade de lei para a definição da base de 
cálculo do bônus, mas reconheceu que não 
cabe ao Tribunal afastar dispositivo de lei por 
considerá-lo inconstitucional. Esse papel é do 
Supremo Tribunal Federal.

Em vários momentos do julgamento, foi 
mencionado pelos ministros a decisão obtida pelo 
Sindifisco Nacional no Mandado de Segurança 
35494, no STF, em abril de 2021, que limitou a 
competência do TCU, deixando claro que não 
cabe à Corte de Contas exercer controle de 
constitucionalidade de lei, nem em abstrato 
nem no caso concreto. Isso mostra a relevância 
da estratégia adotada pela Direção Nacional 
e do investimento feito naquela causa, com a 
contratação do ex-ministro do STF Francisco Rezek.
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