
Nesta edição vamos dar 

destaque a um tema muito im-

portante, que é o �m da con-

tribuição previdenciária para 

os aposentados. Já passamos 

toda a nossa vida funcional 

contribuindo para a Previdên-

cia, não é justo continuarmos a 

contribuir depois da aposenta-

doria com 11% dos nossos 

vencimentos. Pela aprovaçåo 

da PEC 555!

Colegas, chegamos à segunda 

edição do Jornal do Jair, o in-

formativo dos Analistas apo-

sentados e pensionistas da 

Receita Federal. Mais uma vez, 

agradecemos o patrocínio da 

Delegacia Sindical do Rio de 

Janeiro, que acreditou neste 

projeto e o tornou possível. 

Este é o nosso espaço para 

discutir os assuntos que inte-

ressam a todos nós.

Outro tema de destaque é a 

eleição do nosso sindicato, o 

Sindireceita, que acontece no 

próximo 2 de outubro. Venho 

convidar a todos a participar 

desse momento tão impor-

tante para o nosso futuro. 

Boa leitura a todos.

Jair Vilar Marinho
DIRETOR DE APOSENTADOS

E PENSIONISTAS DO SINDIRECEITA

Eleições e contribuição previdenciária

Precisamos participar desses processos

A maioria dos !liados 

do sindicato somos nós, 

aposentados. Vamos

de!nir essa eleição. 
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Tire suas dúvidas sobre a 

ação de conversão de  Li-

cença-Prêmio em Pecúnia 

para Aposentados.
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Nesta edição entrevistamos 

a aposentada mais que 

ativa Doralice Perrone. 
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Ano de eleições, que projeto queremos?
  Vivemos novo período de 

eleições no Sindireceita. Lem-

bro-me, como hoje do convite 

inicial para participar da chapa 

da atual gestão, das promessas 

a mim feitas e dos planos que 

tinha a implementar que me 

levaram a aceitar o convite. De-

pois de quase três anos à frente 

da Diretoria de Aposentados e 

Pensionistas, posso dizer que 

muito projetei, pouco realizei, 

mas não perdi a esperança.

Nós aposentados somos hoje 

cerca de metade dos eleitores 

do sindicato, mas só somos 

lembrados nessa condição, ou 

seja, de três em três anos. Des-

de o primeiro dia de gestão, 

tive de conviver com orçamen-

to inexistente para a pasta, 

comparecendo a reuniões de 

diretoria apenas para veri�car 

os grandes investimentos que 

se �zeram em diversas cam-

panhas de publicidade, mas 

que não tinham relação direta 

com as necessidades e inte-

resses diretos dos aposentados 

e pensionistas. Talvez o úni-

co retorno percebido por nós

tenha sido o recebimento da 

RAV Devida, porém resultado

da gestão anterior, que viabi-

lizou a priorização do paga-

mento de nossos direitos. A 

grande rede de apoiadores do 

sindicato no Congresso Na-

cional, cuja parceria remonta 

a gestões anteriores, não foi 

acionada em nosso proveito, 

seja na negociação salarial de 

2012, seja na PEC 555/2006, 

que põe �m à cobrança pre-

videnciária dos aposentados 

(como o próprio Presidente do 

Instituto Mosap testemunhou 

no último dia 10). Ao contrário, 

algumas importantes parcerias 

no governo, foram rompidas 

pela atual gestão.  Meu senti-

mento é que somos um grande 

sindicato com projetos dis-

tantes de sua categoria, o que 

muito me decepciona. Esse 

estado de coisas levou-me a 

declinar do convite para com-

por a chapa da atual presiden-

te à reeleição, como suplente, 

pois a vaga de Diretor de 

Aposentados e Pensionistas 

já estava reservada a um cole-

ga que está na ativa. Todavia, 

assim como eu, outros colegas 

estavam insatisfeitos com a 

atuação do sindicato e, 

juntos, construímos o projeto 

que resultou na Chapa Analis-

ta Mais, Sindireceita para To-

dos. Através dessa iniciativa, 

pretendemos retornar o foco 

do sindicato para sua razão 

primeira de ser: os anseios de 

seus �liados.

Com o apoio desses colegas, 

projetos como o Jornal do Jair 

(de periodicidade mensal), 

o Conselho de Aposentados 

para assessorar a DEN (cujo 

projeto piloto já iniciei), os cen-

tros de convivência dos Ana-

listas Tributários e os encon-

tros de aposentados regionais 

poderão tornar-se realidade, 

assim como o melhor aprovei-

tamento das parcerias com 

nossos apoiadores no Par-

lamento, seja para pautar e 

aprovar a PEC 555/2006, seja 

para o convencimento do exe-

cutivo da correção da distorção 

de nossa tabela salarial, cuja 

oportunidade de discussão se 

reabrirá em 2014.

Grande abraço,

Jair Vilar Marinho

Diretor de Aposentados e 

Pensionistas

Editorial



tubro de 1996 completaram 

o período de 5 anos para ad-

quirir direito à licença-prê-

mio e os períodos de licença 

especial anteriormente ad-

quiridos. Entretanto, sua con-

versão em pecúnia para o 

servidor aposentado não é ad-

mitida administrativamente.

Obtida sentença parcialmente 

favorável em 1ª instância, o 

corpo de advogados da Dire-

toria de Assuntos Jurídicos re-

correu da sentença (recurso de 

apelação), para que a decisão 

alcançasse todo o território 

nacional e para modi�car a 

questão atinente à prescrição, 

com termo inicial na concessão 

da aposentadoria. Publicada a 

pauta de julgamento da ação, 

ofertamos memoriais e despa-

chamos com os julgadores. Na 

sessão de julgamento do dia 

19 de junho, em brilhante atu-

ação, Dra. Alessandra Damian 

Cavalcanti (nossa Advogada 

Gerente) fez a sustentação oral 

para defender a tese do Sindi-

Por João Jacques 

 Diretor de Assuntos Jurídicos 

Com início em 2008, com vista a 

garantir o direito dos aposenta-

dos da conversão em pecúnia 

de períodos de licença-prêmio 

não gozados e não contados 

em dobro para efeito de apo-

sentadoria, a ação ordinária 

nº 2008.34.00.040954-8 está 

próxima de obter desfecho fa-

vorável no TRF1.

A licença-prêmio era um direi-

to previsto para os servidores 

na Lei n. 8.112/90, que previa 

que a cada quinquênio ininte-

rrupto de exercício o servidor 

fazia jus a 3 meses de licença 

remunerada, a título de prêmio

por assiduidade (substituin-

do a licença especial prevista 

na Lei n. 1.711/52 que conce-

dia 6 meses de licença a cada 

decênio). Foi revogada pela Lei 

nº 9.527/97, preservando-se, 

como não poderia deixar de 

ser, os direitos adquiridos dos 

servidores que até 15 de ou-

cato e obteve sucesso. O rela-

tor do processo deu provimen-

to total ao recurso de apelação 

do Sindireceita (reconhecendo 

na totalidade os pedidos do 

nosso recurso), decisão que 

foi acompanhada por mais 

um dos membros da Turma, 

enquanto o terceiro membro 

pediu vista ao processo. Assim, 

já obtendo êxito no recurso de 

apelação, aguardamos apenas 

o terceiro voto.

Os colegas que se aposenta-

rem ou já se aposentaram 

sem usufruir ou contar em 

dobro todos os meses de 

licença-prêmio/especial que 

lhes foram concedidos devem 

obter certidões junto ao setor 

de pessoal quanti�cando os 

períodos de licença rema-

nescentes e guardá-las para o 

momento oportuno. Assim que 

obtivermos o trânsito em julga-

do da decisão, estaremos aptos 

a iniciar a execução dos direitos 

que devem estar devidamente 

instruídos pelas certidões.

Ações Judiciais

Conversão da Licença-Prêmio em 

Pecúnia para aposentados
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Já denunciamos na edição 

anterior o preconceito con-

tra homens e mulheres, que 

após anos de trabalho, apo-

sentam-se de suas atividades. 

Aposentadoria não repre-

senta inatividade, como bem 

demonstram os entrevistados 

dessa coluna.

Na edição passada conver-

samos com o meu amigo Ade-

raldo Vieira Chaves, que é De-

legado Sindical da DS/RJ. Nes-

ta edição, tornamos pública a 

entrevista que � z com a corajo-

sa Doralice Neves Perrone, que 

nos conta um pouco de sua 

experiência, sua luta contra o 

preconceito que vem sofrendo, 

e seus projetos de trabalho – 

sim, projetos, porque Doralice 

não para nunca.

Nascida em São Luiz (MA), 

Doralice é formada em Direi-

to e chegou a trabalhar como 

advogada tributarista antes 

de entrar para a Receita Fe-

deral do Brasil em 1976. Dos 33 

anos trabalhados na Receita, 

ela assumiu postos de che� a 

por 26 anos, em São Paulo e 

em Brasília. Aposentou-se em 

2009.

Doralice tem o sindicalismo 

correndo nas veias. Sempre foi, 

e continua sendo, atuante em 

favor da categoria. Ela é uma 

das fundadoras do nosso sindi-

cato: começou na ASTTEN, 

depois UNASTTEN,  e em 

seguida o Sindireceita.  Foi  

Diretora de Assuntos Jurídicos 

por dois mandatos, oportuni-

dade em que criou o Núcleo de 

São Paulo.Vamos à entrevista.

Jair – Minha amiga, obrigado 

por aceitar nosso convite e 

conceder-nos essa entrevista.

Doralice – O prazer é todo meu. 

Gostei muito da ideia do Jornal 

do Jair, � cou muito bem feito e 

cria oportunidade para que os 

aposentados � quem sabendo 

das coisas importantes que es-

tão acontecendo. Parabéns pe-

la iniciativa.

Aposentado mais que Ativo

Doralice: uma vida dedicada aos Analistas
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Jair – Obrigado Dora. Você é 
sempre atuante na luta sindi-
cal. O que você anda fazendo 
nessa área?
Doralice – Jair, com muita di�-
culdade eu estou tentando dar 
prosseguimento ao trabalho 
junto com os Analistas Apo-
sentados e Pensionistas. Não 
sei se você está sabendo, mas 
eu fui proibida de entrar na DS 
de São Paulo. Não tenho apoio 
algum para as atividades e fui 
proibida de entrar numa en-
tidade que eu mesma ajudei 
a criar. Isso me deixa revolta-
da, mas não é motivo para me 
afastar da luta.

Jair – Como assim, proibida? 
O que está acontecendo?
Doralice – A história é longa. 
Para você ter uma ideia a que 
ponto chegamos, estou pres-
tes a entrar com um processo 
de bullying contra o Delegado 
Sindical da DS-SP, Walter Koga. 
Vou denunciar à Delegacia do 
Idoso que estou sendo vítima 
de preconceito. Eles não ad-
mitem a participação de apo-
sentados em nada. Veja bem: 
os aposentados já não têm tan-
ta disposição para participar 
do trabalho sindical; e quando 
alguém tem essa disposição, 
sofre discriminação. 

Jair – Que tipo de discrimi-
nação?
Doralice – Eles querem calar 
o aposentado. Não temos vez. 
Em assembleia ninguém dis-
cute os problemas, ninguém 
faz questionamentos. A gente 
tem um manancial de infor-
mações que nos permite fazer 
cobranças, e o Sindireceita de 

hoje não admite cobranças, 
por isso somos podados. Ten-
tei fazer um bazar no Natal 
passado e a DS disse não, sem 
justi�car a negativa. Eles não 
querem que a gente se encon-
tre, se reúna. Agora em março, 
para comemorar a nossa RAV 
Devida, �z um bolo enorme 
para 80 pessoas. Eu �z por con-
ta própria. E ainda assim, fui 
proibida de fazer essa pequena 
comemoração. O Koga disse a 
mim que enquanto ele for de-
legado sindical eu não teria 
vez. Isso porque eu queria 
comemorar com os colegas 
uma conquista que há muito 
esperávamos. Passei mal na 
hora. Por conta desse aborre-
cimento, eu tive um derrame 
dentro da Delegacia Sindical. 

Jair – Que absurdo!
Doralice – Absurdo mesmo. 
Veja a que ponto chegamos, 
ser tratada assim por uma en-
tidade que ajudei a criar para 
defender os direitos dos tra-
balhadores e aposentados. 
Essa administração está ter-
minando agora três anos de 
trabalho sem nada concreto. É 
muito triste isso. 

Jair – Lamento muito, minha 
amiga. Você está informando 
aqui várias razões para desa-
nimar e largar a luta sindical. 
Vai deixar de atuar?
Doralice – De jeito nenhum! 
Vou mover esse processo de 
bullying porque não vou acei-
tar calada esse tipo de situação. 
Tenho muitos planos de tra-
balho ainda, Jair, e não é um ou 
outro que vai me fazer desistir. 
Ao invés de desistir, vou com- 

bater. Faço parte da chapa de 
oposição, a Analista Mais. Va-
mos trabalhar juntos, Jair, você 
como Diretor de Aposentados 
e eu como Diretora de Assun-
tos Previdenciários. 

Jair – É verdade. Quais são 
seus planos e expectativas 
nessa nova missão?
Doralice – Já conversei com o 
nosso candidato a presidente, 
João Jacques. Deixei claro para 
ele que hoje essa pasta (Assun-
tos Previdenciários) é o tema 
mais importante do serviço 
público, pois atinge quem já 
está aposentado e quem está 
prestes a se aposentar. Mais 
ainda: com a aprovação do 
Funpresp [o fundo de previ-
dência privada dos servidores] 
os ativos devem começar a 
se preocupar com isso agora. 
Quando se aposentarem es-
tarão sozinhos, pois os ativos 
não estarão contribuindo para 
a previdência pública. O caixa 
pode estar vazio... O pessoal da 
chapa da qual fazemos parte 
tem esse mesmo sentimento 
que eu, sobre a importância da 
pasta. Estou con�ante de que 
terei condições de fazer um 
bom trabalho.

Jair – E eu tenho certeza da 
sua capacidade para tanto, 
amiga Doralice. Quero agra-
decer por essa esclarecedora 
entrevista. Será uma honra 
poder atuar junto com você. 
Doralice – Eu é que agradeço a 
oportunidade, Jair. Vamos jun-
tos trabalhar para que o nosso 
sindicato dê aos aposentados o 
respeito e a consideração que 
merecemos, como você diz.  
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Entrevista com João Jacques:

O Sindireceita e a PEC 555
João Jacques Pena  é  bacharel  em 

Direito. Começou suas ativi-

dades sindicais no Sindirecei-

ta em 1999, um ano após in-

gressar na Receita. Como Dele-

gado Sindical de Curvelo, 

Delegado Sindical de Uberada, 

presidente do CEDS-MG e, ago-

ra, como Diretor Jurídico da DEN, 

João acumulou um histórico 

de lutas e de experiência so-

bre temas caros aos Analistas.

Depois do Diretor de Aposenta-

dos, o Jurídico certamente é o di-

retor que mais próximo está das 

questões dos aposentados. Mui-

tas de nossas batalhas passam 

pela justiça, por isso a proximi-

dade entre os dois diretores é 

fundamental.

Leia em seguida a entrevista 

com João Jacques. Além de in-

formações sobre a Proposta de 

Emenda Constitucional que trata 

do �m do pagamento da con-

tribuição previdenciária dos ser-

vidores aposentados, João esteve 

presente no evento promovido 

pelo Mosap no último dia 10/09. 

Como disse lá no blog, infeliz-

mente eu não pude comparecer 

ao evento, pois convalescia de 

um pequeno problema de saúde.

Jair: Boa tarde meu amigo.

Como Diretor Jurídico desde 

2011, e antes como Secretário 

Geral da DEN desde 2008, você 

acompanhou a PEC 555, que 

trata do �m da contribuição 

previdenciária dos aposenta-

dos. Poderia nos dar um rela-

to breve do caminho que a ela 

seguiu?

JJ: Boa tarde, companheiro. Fa-

rei um resumo. A PEC 555 foi 

apresentada em 2006 pelo então 

Deputado Federal Carlos Mota 

(MG). Inicialmente com dois ar-

tigos, a proposta suprimia o arti-

go 4º da Emenda Constitucional 

nº 41/2003 que criou a �gura da 

contribuição para a Previdência 

Social de aposentados e pensio-

nistas. Após anos de tramitação 

nas comissões, o texto foi altera-

do e a extinção da contribuição 

foi graduada em nova redação ao 

§ 21 do artigo 40 da Constituição 

Federal e a inserção de parágra-

fo único no artigo 4º da Emenda 

Constitucional nº 41/2003 (cuja 

proposta inicial era supressão). 

Pela proposta, a contribuição 

previdenciária: incidirá somente 

sobre a parcela que supere o li-

mite máximo estabelecido para 

os benefícios do regime geral de 

previdência, de que trata o art. 

201 da Constituição Federal; não 

será cobrada na hipótese de in-

validez permanente do titular do

respectivo benefício; terá o seu 

valor reduzido em 20% a cada ano, 

a partir do sexagésimo primeiro 

aniversário do titular do benefício; 

deixará de ser exigida quando o 

titular do benefício completar a 

idade de 65 anos. Desde agos-

to de 2010, vários deputados já 

apresentaram requerimentos 

para sua inclusão na ordem do dia 

para votação, mas sem sucesso.

Jair: E o trabalho do Sindireceita 

pela sua aprovação?

JJ:.Na época de sua propositura, 

o Sindireceita foi um dos grandes 

apoiadores do Deputado Carlos 

Mota, assim como do Deputa-

do Arnaldo Faria de Sá e out-

ros, para a correção da injustiça 

cometida contra aposentados e 

pensionistas pela Emenda Con-

stitucional nº 41/2003. Entretan-

to, na atual gestão, não tenho 

visto grandes movimentações 

nesse sentido. Re!exo disso é 

a ausência de nossa presidente 

nos dois últimos grandes eventos 

promovidos pelo MOSAP na Câ-

mara dos Deputados em prol da 

PEC 555/2006.

Jair: Qual o papel do MOSAP 

nesse processo?

JJ: O Mosap teve origem em 1991 

através da iniciativa da Associação 

da Categoria dos Auditores Fis-

cais do Tesouro Nacional-ACAF/

SP. Quando nosso sindicato �-

cou mais estruturado, não tardou 

em tornar-se uma das entidades 

mantenedoras do Instituto. 

Quando já havíamos adquirido 

nossa atual sede em Brasília-DF, o 

Instituto passou por di�culdades 

e foi por nós acolhido na gestão 

de Hélio Bernades (que parti-

cipa do instituto como Diretor 

de Assuntos Parlamentares), 

passando a ocupar o segun-

do andar de nosso prédio. Essa 

agradável presença perdurou até 

o início da atual gestão, quando 

o Instituto mudou-se para sede 

própria. Esse distanciamento e 

falta de foco nos problemas dos 

aposentados acabou por deixar a 

presidência do sindicato afastada 

do Instituto, mas entendo que o 

Sindireceita ainda é grande par-

ceiro do MOSAP, como pudemos 

ver na participação expressiva da 

DS de Brasília, sob o comando de 

nossa querida amiga Liège, nos 

eventos recentes empreendidos 

no Congresso Nacional.

Jair: Me referi à parceria do 

passado pela informação pas-

sada em público pelo presiden-

te do MOSAP que desconhecia 

o trabalho do Sindireceita pela 

aprovação da PEC 555.

JJ: Não há como conhecer o que 
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não existe. À exceção do trabalho 
do Diretor de Assuntos Parla-
mentares, que também ocupa 
essa pasta no Sindireceita, 
não temos qualquer política de 
resgate e defesa de direitos de 
nossos aposentados e pensio-
nistas. Estamos muito envolvi-
dos em diversas campanhas, mas 
você bem sabe qual foi o orçamen-
to de sua pasta na atual gestão.

Jair: É... não tive orçamento.
JJ: E com isso seus projetos não 
saíram do papel, à exceção do 
Jornal do Jair, o qual elogio publi-
camente, mas que só foi possível 
pelo apoio e patrocínio da DS /RJ 
da qual você participa.

Jair: João, gostaria de agrade-
cer o seu comparecimento ao 
evento do Mosap do dia 10/09. 
Infelizmente eu não pude com-
parecer. Fiquei mais tranquilo 
sabendo que você estaria lá. 
Como foi o evento?
JJ: Jair, foi com grande pra-
zer que compareci ao evento 
que foi absoluto sucesso como 
instrumento de pressão so-
bre o parlamento. O Auditório 
Nereu Ramos #cou comple-
tamente tomado de colegas 
aposentados que responde-
ram ao chamado do MOSAP para 
ali comparecerem. Havia quase 
uma centena de colegas Analis-
tas-Tributários aposentados da 
Delegacia Sindical de Brasília, cuja 
Delegada Sindical, Maria Liège, 
também se fez presente. Naque-
le momento, todos os líderes de 
partidos já haviam assinado o 
documento apoiando a votação 
imediata da proposta, menos o 
deputado José Guimarães, líder 
do PT. Dos 513 deputados, 339
apresentaram requerimentos 
para a inclusão da proposta na 
lista de votações do Plenário. A 
pressão da plenária (que já queria 
ganhar as ruas) surtiu o efeito es-

perado. O Presidente da Câmara, 
Henrique Eduardo Alves (PMDB/ 
RN), recebeu a Comissão forma-
da por representantes das enti-
dades que compõem o Mosap. 
Segundo o Presidente, o ministro 
da Previdência, Garibaldi Alves 
Filho, alega que a renúncia da 
contribuição é muito grande, e 
esse seria um dos entraves para 
votação da matéria. Confronta-
do com os números levados pelo 
MOSAP que contrariam essa in-
formação, o Presidente da Câmara 
dos Deputados se comprometeu 
a tentar promover um encontro 
entre Garibaldi e as entidades 
que integram o movimento para 
discutir a questão.

Jair: Vi a matéria do evento no 
informativo do Sindireceita, 
mas não houve menção à pre-
sidente. O que houve para ela 
não poder comparecer?
JJ: A presidente estava em cam-
panha no Estado de São Paulo, 
não podendo comparecer no 
evento, assim como não com-
pareceu no anterior.

Jair: Você está concorrendo 
como presidente da chapa 
Analista Mais, da qual também 
participo como Diretor de Apo-
sentados. O que tem a dizer aos 
colegas?
JJ: Os aposentados têm todo o 
nosso respeito, pois são mere-
cedores. Não estaríamos aqui se 
não houvesse aqueles que inici-
aram a construção da categoria 
dos ATRFB. A Chapa Analista Mais 
re+ete essa a#rmação em sua 
constituição. Temos colegas apo-
sentados ocupando a Diretoria de 
Finanças e Administração, a Dire-
toria de Assuntos Previdenciári-
os, a Diretoria de Aposentados e 
Pensionistas e mais duas suplên-
cias. O cuidado na composição 
também foi observado em nos-
so plano de trabalho que contou 

com sua preciosa colaboração. 
Mais que encontros eventu-
ais de aposentados, propomos 
verdadeiro programa de inte-
gração desses colegas. O princi-
pal condutor dessa política será 
o Conselho de Aposentados, 
cujo projeto piloto iniciou-se 
agora por sua iniciativa, na forma 
ampliada de um representante 
por Região Fiscal como órgão 
consultivo da DEN - em especial 
da Diretoria de Aposentados e 
Pensionistas. A edição mensal do 
Jornal do Jair para incrementar 
a comunicação, a instituição dos 
centros de convivência do Analis-
ta-Tributário nas capitais e a insti-
tuição de estrutura de assistência 
social para os colegas que esti-
verem em situações especiais, 
são algumas das propostas que 
devem ser implementadas ainda 
no próximo mandato.

Jair: A Diretoria de Aposenta-
dos terá o espaço e os recursos 
que precisa para atuar, caso 
seja o nosso próximo presiden-
te?
JJ: Jair, o que falta em nosso 
sindicato não são recursos, mas 
planejamento e foco nas ações 
que atendam diretamente aos 
#liados. Entendemos que, mes-
mo com o #m do fundo extra 
(que está entre nossas propos-
tas), teremos condições de viabi-
lizar os projetos citados e outros 
que venham a surgir das bases. 
Os aposentados e pensionistas 
são hoje metade dos #liados ao 
Sindireceita, a chapa Analista 
Mais tem compromisso #rme 
com os projetos da pasta que es-
peci#camente os atende.

Jair: Meu amigo, agradeço sua 
participação em nosso jornal.
JJ: É sempre um grande prazer 
atendê-lo. Um grande abraço a 
todos nossos colegas aposenta-
dos que recebem seu jornal.

   

     7 



Pelo �m da contribuição

Mosap critica Sindireceita por falta de atuação

No dia 10 de setembro ser-

vidores públicos de todo o 
país se reuniram na Câmara 
dos Deputados, em Brasília, 
para reivindicar o �m da con-
tribuição previdenciária dos 
servidores públicos aposenta-
dos através da aprovação da 
PEC 555/06. O encontro foi pro-
movido pelo Instituto Mosap 
(Movimento dos Servidores 
Aposentados e Pensionistas).
Quase uma centena de Ana-
listas aposentados, convoca-
dos pela Delegacia Sindical de 
Brasília, participou do evento. 
O Sindireceita estava lá, e pu-
blicou notícia em seu boletim. 
Mas não consta nesse bole-
tim a vergonhosa atuação do 
nosso sindicato na busca da 
aprovação da PEC 555, que aca-
baria com a contribuiçãodos 
aposentados. Essa atuação foi 
motivo de crítica pública feita 
pelo presidente do Mosap, Edi-
son Guilherme Haubert, na Câ-
mara dos Deputados durante a 
reunião do dia 10. 
O Mosap é uma entidade 
de defesa dos aposentados 
que contava com o respal-

ressaltar – manteve a sua par-
ticipação ativa nessa batalha.
É preciso esclarecer que a par-
ticipação de grande parte dos 
Analistas aposentados que 
estiveram na Câmara foi re-
sultado do trabalho de divul-
gação e de organização da DS 
de Brasília, especialmente de 
sua delegada, Maria Liège de 
Sousa Leite – sequer citada na 
matéria do boletim. O sindica-
to só divulgou o encontro na 
véspera da realização, no dia 9.
Com certeza os Analistas ali 
presentes se sentiram descon-
fortáveis com a cena prota-
gonizada por representante 
da DEN na tentativa de garan-
tir a fala do Sindireceita como 
uma das entidades apoiadoras 
da PEC, situação que resultou 
na declaração do Presidente 
do Mosap, a�rmando desco-
nhecer a atuação do 
Sindireceita no trabalho que 
vem sendo desenvolvido na 
busca do apoio parlamentar 
necessário para colocação do 
projeto em votação e sua con-
sequente aprovação.

do do nosso sindicato. Há 
alguns anos, quando passou 
por algumas di�culdades, o 
movimento foi acolhido pelo 
Sindireceita e ocupou o se-
gundo andar da nossa sede 
em Brasília. A atual gestão, no 
entanto, não apoiou a sua per-
manência e o Mosap teve de se 
mudar para um novo espaço.
Esse foi o primeiro passo para 
o afastamento do Sindireceita 
do movimento que luta para 
acabar com a contribuição
previdenciária para aposenta-
dos e pensionistas.
O segundo passo foi o aban-
dono da luta. O Sindireceita, 
que antes era uma das enti-
dades mais atuantes do mo-
vimento pró PEC 555, deixou 
de apoiar o Mosap e a causa. 
Enquanto todas as outras en-
tidades se empenhavam em 
realizar estudos e obter apoio 
político para a aprovação da 
PEC, a nossa DEN se man-
teve distante. Os Analistas 
aposentados só não �caram 
completamente fora da mobi-
lização porque a DS de Brasília 
– sem apoio da DEN, é preciso

foto: Agência Câmara de Notícias
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Ana Guedes, Analista 

aposentada, enviou para 

nós cópia de um pedido 

de retratação endereçado 

ao Sindireceita. Ela fala 

da sua indignação diante 

da postura do sindicato 

em se afastar do trabalho 

que deveria ser realizado 

pelo �m da contribuição 

previdenciária. Ana critica 

ainda o uso publicitário 

que o nosso sindicato fez 

do evento. 

Leiam:

Ana Guedes

Analista-Tributária Apo-

sentada, participante 

das lutas da criação do 

cargo de TAT/TTN/TRF 

e da criação das enti-

dades Unastten/Sindtten/

Sindireceita.

Manifesto de uma Analista
Sua Voz 

Senhora Presidenta (sic) do SINDIRECEITA,

Em face da matéria publicada no Boletim de 11/09/2013, inti-
tulada Sindireceita participa de mobilização pela aprovação da 
PEC 555, é preciso, a bem da verdade, tecer as seguintes consi-
derações:
1 – No Auditório Nereu Ramos encontrava-se quase uma cente-
na de Analistas aposentados de Brasília que os membros da Di-
retoria Executiva Nacional (DEN) do Sindireceita ignoraram com-
pletamente, como se invisíveis fossem, o que, por si só, con#gura 
uma atitude desrespeitosa e afrontadora;
2 – Foi deplorável a atitude dos representantes da DEN que 
tentaram “forçar” a barra, pressionando o Senhor Presidente do 
MOSAP para que abrisse espaço para que o Sindireceita se ma-
nifestasse, ao que foi anunciado que o Sindireceita (e aqui leia-
se a DEN, já que a DS Brasília participa de todos os eventos) não 
é reconhecido como entidade defensora e atuante na busca de 
apoio à aprovação da PEC nº 555/2006;
3 – Não menos deplorável o oportunismo dos que correram, cru-
zando o auditório, ao #nal do evento, para aparecerem “bonitos” 
na foto dos aposentados de Brasília que registravam o momento 
histórico de luta em favor da aprovação da PEC nº 555/2006;
4 – Reprovável, também, a postura do Diretor de Assuntos Adu-
aneiros que, aproveitando-se da minha cordialidade, posou ao 
meu lado para foto, sem me pedir permissão, e ainda a publicou, 
certamente com o intuito de confundir os meus colegas, já que 
não apoio a chapa a que ele integra;
5 – Censurável esse oportunismo, considerando que sobre o 
ENCONTRO DE APOSENTADOS DE BRASÍLIA, realizado em Cal-
das Novas no mês de maio, não foi publicada no boletim do 
SINDIRECEITA a matéria encaminhada pela DS Brasília, a despei-
to dos inúmeros apelos feitos pela Delegada Sindical, registrados 
em e-mail. Contudo, os eventos realizados nas bases ditas como 
suas apoiadoras, como João Pessoa, São Paulo e Rio e Grande do 
Sul, as notícias receberam destaque na página principal do Bole-
tim e na capa do Caderno AT.
Por essas e outras, Senhora Sílvia, exijo que seja retirada a minha 
foto com o colega Moisés da matéria publicada, assim como to-
das as fotos em que eu #gure, pois não autorizo a publicação da 
minha imagem nesse veículo de comunicação que só serve aos 
seus propósitos políticos, embora o sindicato seja bancado por 
mim e por todos os demais Analistas de Brasília e do Brasil. Exijo 
retratação, publicação desta nota no boletim e, acima de tudo, 
RESPEITO!
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As proporções continentais 

do Brasil acarretam diferenças 

marcantes com relação às 

necessidades e di�culdades 

enfrentadas por cada Analis-

ta-Tributário aposentado. Ten-

do como princípio o aumento 

da participação dos colegas 

aposentados das atividades do 

Sindireceita, concebemos a in-

stituição de conselho compos-

to por aposentados das várias 

regiões de nosso país, como 

órgão consultivo da Diretoria

Conselho de Aposentados 

O aposentado de�nindo seu caminho
Executiva Nacional. Na forma 

de projeto piloto, foram convi-

dados a compor inicialmente 

o conselho colegas que têm 

grande experiência com as 

demandas dos aposentados. 

Com o êxito do projeto piloto, 

nossa proposta é ampliar sua 

representatividade para um 

colega por Região Fiscal. 

Esse conselho compartilhará 

a responsabilidade com o Di-

retor de Aposentados e Pen-

sionistas do planejamento das

ações e projetos de�nidos pela 

categoria no que tangem os 

colegas aposentados e os pen-

sionistas, assim como proporá 

iniciativas a serem por ela de-

liberadas.

Conselheiros já con�rmados:

Valdira Aldira Ribeiro

Leomar da Silva Santos

Ana José de Santana Guedes

Maria Auxiliadora Lima Alves

Maria Sueli de Oliveira 

Everaldo Melo dos Santos 

Projeto

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
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O Sindicato dos Analistas Tributários da Receita Federal está em 

processo de eleição. A votação vai acontecer no dia 2 de agos-

to, e todos nós já recebemos em casa a cédula para votar por 

correspondência. 

Vamos escolher com responsabilidade. Conheça aqui as propos-

tas das duas chapas.

Chapa Compromisso ARTFB  

Silvia Presidente

Diretor de Aposentados e Pensionistas: 

Arnaldo Severo, servidor da Ativa - 

Palmas/TO

-

dos dos aposentados e pensionistas, da 

paridade e da integralidade.

previdenciária dos aposentados e pensio-

nistas.

aposentados no trabalho sindical.

-

pecí"cos dos aposentados e pensionistas, 

para aproximá-los das atividades e de-

cisões do Sindireceita.

como objetivo promover a autoestima dos 

colegas aposentados e resgatar a partici-

pação.

com as DS, preparar os "liados que estão 

próximos da aposentadoria.

-

grama de visitas aos aposentados "liados 

levando mensagens positivas e um progra-

ma de visitas aos aposentados não "liados 

para campanhas de "liação.

Chapa Analista Mais 

Sindireceita para Todos

Diretor de Aposentados e Pensionistas: 

Jair Marinho, aposentado – 

Rio de Janeiro/RJ

-

gralidade; 

-

tas Tributários Aposentados, vinculado à 

Diretoria de Aposentados;

Delegacias Sindicais com recursos da DEN; 

que põe "m à cobrança da contribuição 

previdenciária dos aposentados; 

de"nidos anualmente em orçamento e 

planejados de tal forma que contemple to-

das as bases; 

-

sentados por intermédio das Delegacias 

Sindicais, após aprovação de projetos com 

esse "m; 

-

suntos Jurídicos nas ações judiciais de 

interesse dos aposentados.

Propostas das duas chapas 

para os aposentados

Vamos comparar?
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