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Considerações e Indicativos à Assembleia Nacional dia 17 de março de 2021 

  

Considerações e Encaminhamentos da Diretoria Executiva Nacional 

 
O indicativo 1 propõe aos filiados a aprovação do estado permanente de mobilização, 

autorizando a Direção Nacional a convocar paralisações e ações de mobilização com vistas à 

defesa dos interesses dos Auditores Fiscais. O estado de mobilização aprovado desde as 

paralisações de 2015, 2016, 2017 e 2018 não foi revogado por assembleia posterior, mas é 

pertinente, do ponto de vista fático e jurídico, renovar a manifestação da classe nesse sentido. 

Em meio à pandemia o trâmite da PEC 186 deixou diversas lições, entre elas o risco de que a 

deliberação das matérias de interesse da classe aconteça sem o devido amadurecimento e a 

discussão necessária, por meios de trâmites legislativos sumaríssimos no Congresso 

Nacional. Um projeto de emenda constitucional que normalmente levaria alguns meses para 

sua aprovação, passando por comissões, audiências públicas, com prazos de semanas para 

apresentação de emendas e destaques, foi votado no Senado Federal em questão de horas, 

e na Câmara dos Deputados em apenas dois dias. Diante dessas circunstâncias, dos 

desafios e da urgência pela agilidade de mobilizar a categoria, a Direção Nacional agiu de 

forma célere e contundente. Não havia espaço para convocação de Assembleia em meio a 

essa batalha. No formato adotado pelo nosso Estatuto, atualmente, o tempo entre a 

convocação e o resultado de uma assembleia é de no mínimo uma semana, pois se trata da 

consolidação da assembleia de 83 DS. 

Dentro desse contexto, a decisão da Direção Nacional foi partir direto para as ações, no 

sentido de conclamar a classe a participar dos 2 dias de apagão e do trabalho parlamentar, 

com apoio das Delegacias Sindicais e dos Auditores Fiscais Delegados e Superintendentes, 

para revertermos a exclusão das administrações tributárias do artigo 167, inciso IV, da CF. 

Conseguimos o Destaque do PDT, e por 6 votos (302 votos, de 308 necessários) derrotamos 

o Governo, mantendo o artigo 167, IV, inalterado. Foi uma vitória histórica, fruto da união da 

nossa classe, e da agilidade com que respondemos a esse feroz ataque contra a Receita 

Federal.  

Nessa conjuntura, levando-se em consideração os próximos desafios que se aproximam com 

as discussões e votações no Congresso Nacional, principalmente em relação à iminente 

Reforma Administrativa proposta pelo Governo, assim como as demandas internas junto à 

Receita Federal ainda sem solução por parte da administração, é necessário que a classe se 

mantenha atenta e em estado permanente de mobilização. A PEC 32 pode iniciar, ainda 

nessa semana, sua tramitação na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara, e já 

possui relator designado, o Deputado Federal Darcy e Mattos (PSD/SC). 

A autorização assemblear no respeitante às paralisações e ações de mobilização é um 

instrumento importante para dar segurança jurídica a tais iniciativas, ao mesmo tempo em que 

propicia a necessária agilidade de resposta diante dos possíveis e prováveis ataques que 

ainda advirão do Congresso Nacional e do Executivo. 
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O Indicativo 2 consulta os filiados a respeito da participação dos Auditores-Fiscais na 

mobilização que será promovida por diversas entidades no dia 24/03/2021. O objetivo da 

participação dos Auditores-Fiscais é unir forças com os demais servidores em Defesa do 

Serviço Público e contra a Reforma Administrativa (PEC32). Dentre todos os desafios, a 

Reforma Administrativa é sem dúvida um divisor de águas, que poderá ditar o futuro do 

Serviço Público no Brasil. 

Como se trata de um dia de protesto com iniciativa de diversas entidades coletivas, é 

esperado que haja uma pauta difusa, de viés político mais amplo. Mas isso não pode ser 

motivo, na avaliação da Direção Nacional, nesse momento, para nos afastarmos dessas 

manifestações. Com a convicção de que unidos somos mais fortes, é fundamental a 

participação dos Auditores-Fiscais nesse evento, de forma conjunta e articulada com as 

demais entidades do Fonasefe e do Fonacate, a fim de conter os crescentes ataques aos 

servidores públicos. Em razão do agravamento da pandemia e suas decorrências em termos 

de isolamento social, ainda serão definidos os meios e formas de participação. 

 

Em razão dos argumentos apresentados, a Direção Nacional encaminha favoravelmente aos 

indicativos 1 e 2. 
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INDICATIVOS PARA A ASSEMBLEIA NACIONAL DE 17/03/2021 
 

Favor encaminhar os resultados, por meio do Portal de Serviços. 
 

DS: ______________________________________________ 
 

Nº de Auditores-Fiscais presentes: 
Ativos: ____ Aposentados: ____ TOTAL: _____ 
 
 

 
[18:06,Indicativo 1: Nós, Auditores-Fiscais, aprovamos o estado permanente de mobilização, 
autorizando a Direção Nacional a convocar paralisações e outras ações de mobilização para 
atendimento dos interesses da classe? 
 

a) sim: _______  
b) não: _______  
c) abstenções: _______ 

 

 

Indicativo 2: Nós, Auditores-Fiscais, aprovamos a participação da classe na 

mobilização do Dia Nacional em Defesa do Serviço Público contra a Reforma Administrativa 

(PEC 32), prevista para o dia 24/03/2021, em conjunto com outras entidades de classe do 

serviço público? 

 a) sim: _______  
 b) não: _______  
 c) abstenções: _______ 

 

  


