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M E TA
Página da Diretoria de Assuntos 
de Aposentadoria  e Pensões no 
site do  Sindifisco Nacional vai 
passar por mudanças, visando 
melhorar a comunicação.  
Pág. 6

E N T R E V I S TA
Roberto Kasai e Wilson Müller 
falam dos planos da Diretoria 
de Assuntos de Aposentadoria e 
Pensões para o triênio 2022/2024. 
A luta pela paridade entre ativos 
e aposentados está entre as ações 
prioritárias da pasta. 
Págs. 4 e 5
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Diretor participa da 
elaboração de manifesto 
com pautas prioritárias 
para os aposentados e 
pensionistas a ser entregue 
para os candidatos à 
presidência da República, 
nas eleições deste ano. 

M o s a p

 
 O Auditor-Fiscal aposentado 

Ronaldo Loureiro está no grupo 
dos brasileiros que venceram a 
Covid-19. Apesar das sequelas da 
doença, ele segue cheio de planos 
e assumiu um cargo na Delegacia 
Sindical Espírito Santo.

Vi d a  d e  A p o s e n t a d o08
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Os Auditores-Fiscais aposentados têm desafios es-
pecíficos que precisam ser enfrentados. Por isso, 
precisam participar ativamente dos debates e das 
lutas da vida sindical. Donos de um saber que aju-
dou a escrever a história da Receita Federal, os apo-
sentados somam mais da metade dos filiados do 
Sindifisco Nacional.

Precisamos honrar esse trabalho dedicado à Receita 
Federal e ao sindicato.

Ao tempo em que o sindicato seguirá lutando pela 
regulamentação da Lei 13.464/17, iniciamos um pla-
nejamento visando a soluções que garantam os di-
reitos previdenciários dos Auditores-Fiscais.  

Temos colegas com direito à paridade recebendo 
hoje quase R$ 2.000,00 a menos que os ativos, di-
reito negociado de forma indevida e injustificada. 
Temos colegas cujo provento de aposentadoria 
prevê o cálculo pela média das contribuições. E te-
mos colegas que aderiram a fundos de previdência 
privada como forma de complementar seus venci-
mentos na aposentadoria. 

A partir dessas situações, é preciso encontrar pon-
tos de convergência que possam levar a categoria 
a lutar por objetivos comuns. Isso é condição ne-
cessária para o fortalecimento do cargo, pois uma 

aposentadoria digna, onde os aposentados tenham 
a garantia de manter o mesmo padrão de vida dos 
ativos, constitui uma das prerrogativas do cargo.

Tendo como pano de fundo as diversas situações de 
direitos previdenciários, a prioridade mais urgente, 
seja no Legislativo, seja junto ao governo, será a eli-
minação da injusta previsão, na Lei 13.464/17, da es-
cadinha do bônus. 

Conforme anunciado pelo sindicato nas conside-
rações gerais da Assembleia Nacional de 7 de abril, 
esse trabalho será iniciado imediatamente. É um 
compromisso que iremos perseguir até a vitória, sem 
descuidar da importância da luta pela recuperação 
das perdas acumuladas pela inflação galopante. Não 
podemos permitir que nossos vencimentos fiquem 
excessivamente defasados, seja dos aposentados em 
relação aos ativos, seja dos Auditores-Fiscais em re-
lação a outras carreiras que historicamente tiveram 
uma remuneração semelhante à da nossa categoria.

Caminhemos juntos. Auditores-Fiscais ativos, Audi-
tores-Fiscais aposentados e pensionistas fazemos o 
Sindifisco Nacional. Precisamos avançar na constru-
ção efetiva da unidade da categoria, forjando pautas 
onde todos se sintam contemplados. Para que pos-
samos dizer: a vitória de um é a vitória de todos!
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MOBILIZAÇÃO ENTRA NA “FASE 2” E SÓ TERMINA COM A 
REGULAMENTAÇÃO DA LEI 13.464

LU TA

“Precisamos sensibilizar a alta administra-
ção da Receita Federal para que se mani-
feste em favor da mobilização dos Audito-
res-Fiscais”. A avaliação tem sido repetida 
pelo presidente do Sindifisco Nacional, Isac 
Falcão, em função da não publicação do 
decreto que deverá regulamentar a Lei 
13.464/17.

A estratégia do Executivo era manter o discur-
so de que havia o compromisso com a regula-
mentação e, com a chegada do mês de abril, 
usar o prazo da legislação eleitoral para pos-
tergar mais uma vez o cumprimento do acor-
do firmado em 2016. 

No entanto, a Direção Nacional deixa claro que 
este nunca foi o prazo dos Auditores-Fiscais. 
A data da categoria era 1° de março de 2017, 
estabelecida na MP 765/2016 e convalidada  
pela Lei 13.464/2017 como data limite para 
que o Executivo publicasse um ato regula-
mentando o Programa de Produtividade da 
Receita Federal.

Os Auditores-Fiscais não estão dispostos a 
aceitar cordialmente mais essa demonstra-
ção de descaso com a categoria. Cerca de 200 
filiados vindos de todas as regiões do país, 
incluindo ex-presidentes do Sindifisco Nacio-
nal, estiveram no ato público realizado no dia  

29 de março, em Brasília. Numa demonstração 
de unidade histórica, eles reforçaram as deman-
das da categoria: a recomposição do orçamen-
to da Receita Federal, a realização de concurso 
público e a regulamentação da Lei 13.464.

Na ocasião, Isac Falcão liderou um grupo de 
ex-dirigentes do Sindifisco Nacional que re-
presentou a categoria na reunião com o secre-
tário da Receita Federal, Auditor-Fiscal Julio 
Cesar Vieira Gomes, e subsecretários do órgão. 

A Direção Nacional e o Comando Nacional 
de Mobilização estão articulando novas 
ações para acirrar a mobilização, que come-
çou com um dia de apagão no sistema in-
formatizado da Receita, foi ampliada com a 
operação-padrão na Aduana, ganhou a ade-
são dos Auditores que atuam no CARF e nas 
DRJ, suspendendo as sessões de julgamen-
to, até chegar à entrega dos cargos de che-
fia, entre outras ações.

Paralelamente, a recuperação da paridade e o 
fim da escadinha continuam sob os holofotes 
da Direção Nacional. A avaliação, que inclusive 
foi levada para a Assembleia Nacional no dia 7 
de abril, é que com a discussão sobre a rees-
truturação de carreiras do Executivo, é prová-
vel que se tenha uma boa oportunidade para 
trabalhar este objetivo no Congresso Nacional 
nos próximos meses. Assim que a remuneração 
do servidor público estiver em pauta, o sindica-
to vai trabalhar pela aprovação de um dispositi-
vo legislativo que signifique o fim da escadinha 
e o restabelecimento da paridade.

Enquanto isso, os Auditores-Fiscais aposenta-
dos devem contribuir com a mobilização fa-
zendo o trabalho de convencimento de parla-
mentares em favor da regulamentação da Lei 
13.464/17. Esse é o primeiro passo para uma 
vitória de todos.



Dois engenheiros e estreantes como liderança sin-
dical. Os Auditores-Fiscais aposentados Roberto 
Toshiro Kasai e Wilson Müller estarão à frente da 
Diretoria de Assuntos de Aposentadoria e Pensões 
neste triênio. Cheios de planos, eles concederam 
entrevista ao Idaap por meio da plataforma Zoom, 
na qual falaram sobre metas, desafios e mobiliza-
ção. Kasai falou da sede do sindicato em Brasília, e 
Müller da sua casa, em Santa Cruz do Sul. Confira!

Idaap - O que motivou os senhores a assumi-
rem o comando da Diretoria de Assuntos de 
Aposentadoria e Pensões?

Kasai - O que motiva pessoas a buscarem algo é 
a insatisfação com a situação que você se encon-
tra ou de um grupo no qual você se reconheça. 
Temos a vontade de mudar essa realidade. O que 
me motivou foi a insatisfação com a realidade em 
que se encontram os aposentados e pensionistas. 
Estamos numa situação de muitas perdas. Nosso 
poder aquisitivo caiu muito. São quatro anos sem 
reajuste. Temos uma questão pendente. Dentro 
do bônus, os aposentados têm um valor reduzi-
do, o bônus escadinha. Fora isso, temos outros 
pleitos e precisamos lutar por eles. Um deles é o 
desconto previdenciário. O aposentado já lutou 
uma vida inteira e continua com o desconto que 
reduz ainda mais os ganhos no período em que 
você quer aproveitar sua vida. 

Müller - Este é um quadro bem fiel de como o 
aposentado se sente. Só acrescentaria o senti-
mento que todos temos depois de passar uma 
vida toda trabalhando. O aposentado quer fazer 
outras coisas. Quando planejei minha aposenta-
doria, pensei em fazer algo que não fosse a con-
tinuidade do que eu vinha fazendo. Realmente, 
a situação nos últimos anos, principalmente dos 
aposentados, piorou bastante. Pela sistemática 
em que o bônus foi desenhado, há a possibilida-
de de que passemos a receber vencimentos bem 
inferiores ao do ativo, ao longo do tempo. Isso 
nos leva a lutar para evitar que esse cenário ruim 
se aprofunde ainda mais. 

Idaap - Quais são as metas da pasta para o 
triênio 2022/2024?

Kasai - O aposentado se sente alijado do processo 
decisório do sindicato, e já perdeu as atividades 
na Receita Federal do Brasil. Alguns estão em casa, 
muitas vezes procurando ocupar o tempo. Mas a 
verdade é que grande parte dos aposentados não 
participa da vida sindical. É importante nessa nos-
sa gestão fazer com que o aposentado participe da 
vida sindical, compareça às assembleias, manifeste 
sua vontade. Nós, da Diretoria de Aposentados,  
coordenaremos esse trabalho de busca de proje-
tos e indicativos que nos favoreçam, que tragam 
os aposentados para participação da vida sindical 
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DIRETORES EXPLICAM METAS PARA O TRIÊNIO E CONVIDAM 
FILIADOS A PARTICIPAR DA VIDA SINDICAL

E N T R E V I S TA
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E N T R E V I S TA

Roberto Toshiro Kasai, 64 anos
Graduado em Engenharia Mecânica e Análise de Siste-
mas. Especialista em Direito Tributário. Aposentado há 
quatro anos. Ingressou na RFB em 1984, onde perma-
neceu por 33 anos. Foi delegado de Fiscalização de São 
Paulo, delegado-adjunto em Osasco e Taboão da Serra.

Wilson Müller, 64 anos
Engenheiro Agrônomo de formação, ingressou na RFB 
em 1992 e durante 26 anos trabalhou em três cidades, 
ocupando inclusive o cargo de delegado-adjunto da 
Delegacia da Receita Federal de Santa Cruz do Sul.
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e retorno efetivo. Sem esquecer os pensionistas. 
Esse é um grupo que foi bastante prejudicado pe-
las reformas da Previdência. Vamos fazer um traba-
lho parlamentar para mostrar que os pensionistas 
estão tendo essa perda. Os pensionistas contri-
buem financeiramente para o sindicato, mas não 
têm direito a voto. É dever da diretoria reverberar a 
voz desses pensionistas na Direção Nacional.

Müller - O grande tema para os aposentados é a 
paridade. Os que já estão aposentados tinham 
esse direito garantido constitucionalmente. E 
esse direito foi entregue de uma forma inaceitá-
vel. Temos que colocar no centro da nossa luta 
que os aposentados tenham direito ao valor inte-
gral dos seus vencimentos. Isso foi uma conquis-
ta histórica inscrita na Constituição. A garantia do 
vencimento integral para o aposentado é parte 
das prerrogativas do cargo de Auditor-Fiscal. O 
servidor público vem sofrendo perdas com as 
reformas. A contribuição previdenciária aumenta 
e os vencimentos dos aposentados diminuem. 
O servidor público contribui muito mais que o 
trabalhador da iniciativa privada. O modelo é di-
ferente justamente para que o servidor público 
tenha direito ao vencimento integral quando se 
aposentar. É essa a regra pela qual devemos lu-
tar, não importa qual seja a situação previdenciá-
ria específica de cada colega. Infelizmente, esse 
direito foi entregue em 2016, numa negociação 
muito ruim para o aposentado e também para os 
que vão se aposentar. É uma insegurança muito 
grande, porque faz tempo que só estamos per-
dendo direitos. Por isso temos que construir uma 
unidade na categoria para lutar com firmeza a 
favor desse princípio, estudar os caminhos jurídi-
cos, travar a luta política no Congresso e junto ao 
governo para fazer essa restauração da paridade 
e da integralidade dos vencimentos.

Idaap – Quais são os desafios a serem 
superados ao longo da gestão?

Müller - Temos que trazer o aposentado para 
participar da vida sindical, para que a pauta 
dos ativos e dos aposentados – que podem ser 
específicas, mas não divergentes – sejam toca-
das pelo sindicato com a mesma prioridade. Os 
aposentados representam quase 60% dos filia-
dos, mas nas assembleias essa participação fica 

entre 20 a 30% dos votantes. E isso acaba levan-
do a uma distorção na pauta sindical, como se 
os temas relevantes para os aposentados não 
fossem os da categoria como um todo, dentro 
daquela lógica de dar pouca importância às vo-
zes que não se fazem ouvir.

Kasai - Como trazer o aposentado? Precisamos 
conscientizar nossos colegas aposentados, que 
têm direito a voto, que eles podem mudar os ru-
mos do nosso sindicato. Podem fazer com que 
a Direção Nacional trabalhe por projetos que 
tragam melhorias, que atue de forma externa 
via trabalho parlamentar e outras formas de 
convencimento da sociedade da importância 
do aposentado, para que tenham melhores con-
dições de vida. Para fazer essa conscientização, 
precisamos do apoio das diretorias de Aposen-
tadoria e Pensões das Delegacias Sindicais.

Idaap – Qual é o papel dos aposentados na 
mobilização dos Auditores-Fiscais iniciada 
em dezembro de 2021?

Müller - Os aposentados podem participar de di-
versas formas. A maior parte da receita do sindica-
to é originada do pagamento das mensalidades 
dos aposentados.  Eles são essa fonte importante 
e participam com seu tempo livre para construir 
o sindicato nas bases. Eu e Kasai somos exemplos. 
Centenas de aposentados usam seu tempo livre 
para produzir textos, elaborar estudos, participar 
de discussões, fazer trabalho parlamentar, fazer 
convencimento de pessoas que tenham influên-
cia na nossa pauta, além da sua experiência. Essa 
é uma contribuição muito importante.

Kasai - Os aposentados precisam participar das 
assembleias. Conclamo os aposentados a com-
parecer e votar, manifestar sua vontade. Quando 
você se ausenta, não coloca sua posição, outros a 
colocarão por você. Somos a maioria dos filiados. 



Facilitar a vida de aposentados e pensionistas. 
Foi com este espírito que a Diretoria de Assun-
tos de Aposentadoria e Pensões iniciou a gestão 
para o triênio 2022/2024. Além das metas gerais 
da Direção Nacional, a pasta já está trabalhando 
em uma série de medidas que visam tornar ain-
da mais efetiva a participação dos aposentados e 
dos pensionistas nas atividades do sindicato.

Uma das primeiras medidas adotadas foi a reali-
zação de uma reunião com a equipe do Departa-
mento de Comunicação para avaliar os produtos 
destinados ao público específico da diretoria. 

Como resultado da reunião, a seção da Diretoria 
de Assuntos de Aposentadoria e Pensões no site 
do Sindifisco ganhou mais conteúdo. Os vídeos 
tutoriais elaborados para auxiliar os filiados na 
utilização de serviços que necessitem de recursos 
tecnológicos foram concentrados no final da pá-
gina voltada a aposentados e pensionistas.

Dessa forma, ao clicar no link da diretoria, o fi-
liado verá as notícias relacionadas a aposenta-
dos e pensionistas no primeiro plano. Do lado 
direito, está disponível o menu de produtos e 
serviços oferecidos pela diretoria. Ao rolar a 

DIRETORIA SE COMPROMETE A INVESTIR EM ATUALIZAÇÃO 
DO SITE PARA MELHORAR COMUNICAÇÃO COM  
APOSENTADOS E PENSIONISTAS

M E TA
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página, será possível ver todos os tutoriais pro-
duzidos até agora.

Quem ainda tem dúvidas poderá aprender passo 
a passo como acessar a área restrita do site, re-
cuperar senha, como participar das assembleias 
pelo site e como baixar o aplicativo do Sindifisco. 
Ampliando as informações também há vídeos 
que explicam como abrir uma conta no Gov.br e 
como instalar os aplicativos SouGov e MeuGov.

Em breve, serão produzidos novos tutoriais 
com orientações sobre outros serviços. A ex-
pectativa é que o primeiro seja sobre a partici-
pação nas assembleias por meio do aplicativo 
usado no celular.

A aparência da página da diretoria no site do Sin-
difisco também deve passar por outras mudan-
ças. Considerando que aposentados e pensionis-
tas usam mais o celular para acessar as notícias, 
o layout da página está sendo repensado para 
prestigiar esta forma de utilização.

No planejamento para 2022, o Idaap deve ter pu-
blicações trimestrais e serão mantidas as versões 
impressa e digital.

Como acessar a página da Diretoria de Assuntos de Aposentadoria e Pensões:

Digite Sindifisconacional.org.br

Clique no menu 
“Sindifisco Nacional” 
e depois em “Diretoria 
de Assuntos de 
Aposentadoria e 
Pensões”.



Um manifesto a ser encaminhado aos candi-
datos à Presidência da República nas eleições 
deste ano foi a pauta principal da reunião do 
Movimento Nacional dos Servidores Públicos 
Aposentados e Pensionistas (Instituto MO-
SAP), realizada em formato híbrido, no dia 22 
de março, em Brasília. O Sindifisco Nacional 
foi representado presencialmente pelo se-
cretário-geral, Auditor-Fiscal Hélio Fernando 
Muylaert, pelo diretor de Assuntos de Apo-
sentadoria e Pensões, Auditor-Fiscal Roberto 
Kasai, e pelo diretor de Assuntos Parlamenta-
res, Auditor-Fiscal Floriano Martins de Sá Neto. 
O encontro foi conduzido pelo presidente do 
Instituto, Edison Haubert.

A chegada de 2022 veio com a expectativa 
de uma gradual retomada da vida “normal”, 
depois de quase dois anos de isolamento 
social, decorrente da pandemia de Covid-19. 
No entanto, no mês de janeiro, o Sindifisco 
Nacional contabilizou a contaminação de 
30% de seus trabalhadores, mesmo manten-
do o home office. Dos 83 funcionários que 
trabalham na sede do sindicato, em Brasí-
lia, 25 foram acometidos pela Covid-19, no 
primeiro mês do ano.

Até março, a Diretoria de Administração e 
Finanças teve que controlar ainda mais a 

APOSENTADOS E PENSIONISTAS ELABORAM MANIFESTO 
A SER ENTREGUE A CANDIDATOS À PRESIDÊNCIA

Após surto de Covid-19, Sindifisco Nacional adota funcionamento em formato híbrido

M O S A P
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Uma minuta do manifesto elaborada na reunião 
anterior recebeu sugestões de aprimoramento 
que foram compiladas. Em seguida, a nova mi-
nuta foi encaminhada aos representantes das 
mais de 600 entidades que compõem o Mosap. 

O documento apresenta as três principais 
demandas de aposentados e pensionistas: 
apoio à tramitação da PEC 555, que trata da 
retirada da obrigatoriedade da contribuição 
previdenciária sobre aposentadorias e pen-
sões; paridade entre ativos e aposentados e 
reajuste linear para todo o serviço público.

A ideia é entregar pessoalmente o manifesto 
aos presidenciáveis e publicar o texto em um 
veículo de comunicação de grande circulação.

presença das pessoas que estavam trabalhando 
ocasionalmente de forma presencial. 

No entanto, com a redução do número de ca-
sos e de mortes no Distrito Federal, no início 
de abril, a Direção Nacional iniciou o retorno às 
atividades presenciais. Os funcionários estão 
trabalhando em esquema de escala para ga-
rantir o distanciamento social. 

Agora, o atendimento aos filiados continua 
sendo feito de forma remota, por e-mail ou 
pelo telefone (61) 3218- 5200, e também pre-
sencialmente, na sede do sindicato, em Brasília.



um grande número de pessoas tenha falecido 
naquele período. Meu medo maior era pela 
minha esposa, que estava sozinha com minha 
neta”, revelou.

Passado mais de um ano, Ronaldo ainda cuida 
das sequelas. Ao sair do hospital, um endocri-
nologista descobriu um importante aumento 
no tamanho da tireoide que o faz tomar me-
dicação até hoje. Além disso, segue sendo 
acompanhado por um pneumologista. A reto-
mada das atividades físicas, que faz parte do 
tratamento pós-Covid, teve que ser adiada em 
razão de uma queda na escada sofrida por ele, 
que causou fraturas no pé e nas costelas. Mas 
Ronaldo já está recomeçando com atividades 
leves em casa.

Para o aposentado, o sentimento de vitória por 
ter sobrevivido é ainda mais intenso porque 
ele perdeu quatro pessoas próximas em conse-
quência de complicações da Covid-19: o sobri-
nho da esposa e três amigos, entre eles um casal 
que fi cou três meses internado e não resistiu.

As perdas ainda afetam psicologicamente a 
esposa do Auditor. Ela vem manifestando do-
res que, segundo os médicos, teriam origem 
emocional.

A meta do aposentado de viver mais e melhor 
teve o signifi cado ampliado depois do que ele 
viveu. Ronaldo e a esposa criam a neta de 16 
anos desde que a fi lha do casal morreu, aos 45 
anos, vítima de Lúpus, há sete anos. Ver a ado-
lescente crescer e se tornar independente é o 
desejo do Auditor-Fiscal.

Mas os planos não param por aí. No início deste 
ano, ele assumiu a Diretoria Jurídica da Delega-
cia Sindical do Espírito Santo, com a experiên-
cia de quem já integrou o Conselho Curador de 
Assuntos Jurídicos (CCAJ). “Quero superar mi-
nhas difi culdades pessoais e dar minha contri-
buição aos colegas na Diretoria da DS”, planeja.

Desejamos sucesso na empreitada!

RONALDO LOUREIRO VENCE A COVID-19 E SEGUE 
CHEIO DE PLANOS

V I D A  D E  A P O S E N TA D O
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“Foi uma grande vitória sair do hospital e ver 
minha esposa superar a doença”. A afi rmação 
é do Auditor-Fiscal aposentado Ronaldo Lou-
reiro, de 79 anos. Ele e a esposa de 75 anos es-
tão no grupo dos brasileiros que venceram a 
Covid-19.

O aposentado foi infectado pelo novo coro-
navírus em novembro de 2020. Os primeiros 
sintomas foram perda de apetite e tosse. Um 
infectologista logo percebeu uma alteração 
nos pulmões. Ao fazer um exame, Ronaldo 
descobriu que estava com 25% dos pulmões 
comprometidos. 

Foram sete dias internado, com falta de ar e respi-
rando com ajuda de uma máscara de oxigênio e 
na posição de prona, de barriga para baixo, para 
ajudar na expansão dos pulmões. “Para mim era 
muito difícil fi car nessa posição. Tenho um estrei-
tamento nos discos da coluna. Mas enfrentei. Ti-
nha certeza de que iria superar”, contou Ronaldo.

Não bastasse a angústia da internação, o apo-
sentado acompanhou à distância a situação da 
esposa, que também manifestou sintomas da 
doença, mas não chegou a ser internada. “Con-
fesso que não tive medo de morrer, embora 


