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CONSIDERAÇÕES E INDICATIVOS PARA A ASEMBLEIA NACIONAL DE 28 A 30 DE 
SETEMBRO de 2021 

 

Transcorridos quase 2 meses após o início da mobilização, os Auditores-Fiscais 

finalmente puderam comemorar a conclusão do trâmite da minuta do decreto de 

regulamentação do bônus de eficiência junto ao Ministério da Economia e o seu envio à 

Casa Civil da Presidência da República no dia 16 de setembro. Esse resultado foi obtido 

graças a um imenso esforço feito pela Direção Nacional na busca de atores políticos 

capazes de intervir no processo e acelerar sua conclusão, inclusive com intervenção do 

próprio Presidente da República no caso. 

 

A aprovação política do texto junto ao governo está assegurada, mas ainda temos 

obstáculos a serem vencidos. A previsão orçamentária depende de solução geral para o 

teto de gastos, cujo debate aguarda uma definição pelo Congresso Nacional. Além disso, 

temos no âmbito da Casa Civil e da SAJ interpretações anteriores, de quando o Decreto 

passou por essas áreas em 2018, que precisam ser afastadas. A Direção Nacional segue 

impulsionando de perto a tramitação do decreto, havendo realizado uma reunião com a 

Subchefia de Assuntos Jurídicos da Casa Civil no dia 22 de setembro, uma das instâncias 

responsáveis pelas etapas finais do processo, antes da assinatura pelo Presidente da 

República. 

 

Paralelamente, a Direção Nacional tem feito gestões para garantir a previsão 

orçamentária necessária ao pagamento do bônus, embora essa etapa ainda dependa da 

questão mais ampla envolvendo o teto de gastos. A construção do PLOA é realizada no 

âmbito do Ministério da Economia, ouvida a Casa Civil, sendo fundamental que a 

administração da Receita também atue junto às secretarias responsáveis pela elaboração 

da peça orçamentária, a fim de garantir a inclusão dos recursos e viabilizar a publicação 

do decreto assim que possível. 

 

Ademais, a administração da Receita continua retendo a publicação das portarias do 

Programa de gestão (Teletrabalho), atividade externa e outras pautas já relacionadas em 

assembleia nacional, de forma injustificável e inadmissível. Tal postura revela um evidente 

descaso para com as demandas da classe, que não pode ser ignorado. 
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Nessa semana, mais um forte motivo para reforçarmos a mobilização: a votação da 

Reforma Administrativa (PEC 32) na Câmara dos Deputados, com prejuízos a todo 

serviço público, inclusive para os cargos exclusivos de Estado. Vide editorial da última 

sexta-feira, PEC 32: após guinada no relatório, Comissão Especial aprova texto que pode 

desmontar Estado brasileiro. 

 

Diante desse cenário, é de suma importância que a classe continue mobilizada, conforme 

as ações realizadas até aqui e aprovadas em assembleia nacional, de forma a manter a 

pressão necessária para fortalecer e legitimar a Direção Nacional como interveniente 

junto ao Governo e ao Congresso.  

 

Assim, a Direção Nacional solicita a todos os Auditores-Fiscais que permaneçam 

mobilizados e que seja estendida a mobilização pelo mês de outubro, a fim de mantermos 

a pressão para alcançar os resultados esperados pela classe. Nossa força vem da nossa 

união! 

 

ENCAMINHAMENTOS DA DIREÇÃO NACIONAL AOS INDICATIVOS 

 

Os indicativos 1 e 2 tratam da continuidade das ações de mobilização propostas pela 

Direção Nacional durante o mês de setembro, para que continuem vigentes durante o 

mês de outubro.  

 

Os indicativos envolvem a realização de um dia nacional de protesto por semana, sempre 

às quartas feiras, no qual não devem ser acessados quaisquer sistemas, bem como a 

redução de todas as metas em 50%, como forma de protesto e pressão sobre a 

administração da Receita, inclusive em razão da definição de métricas de trabalho sem 

ouvir os responsáveis pelas atividades, resultando em perda de qualidade do trabalho e 

desprestígio aos Auditores-Fiscais. 

 

O indicativo 3 trata do atraso injustificável pela administração da Receita quanto à 

publicação das portarias sobre o teletrabalho e a atividade externa. Enquanto não houver 

a publicação desses atos, os Auditores-Fiscais não deverão participar em reuniões de 

https://www.sindifisconacional.org.br/pec-32-apos-guinada-no-relatorio-comissao-especial-aprova-texto-que-pode-desmontar-estado-brasileiro/
https://www.sindifisconacional.org.br/pec-32-apos-guinada-no-relatorio-comissao-especial-aprova-texto-que-pode-desmontar-estado-brasileiro/
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trabalho e treinamentos, em nenhum dia da semana, como forma de pressionar a 

administração. Os treinamentos podem ser remarcados para data futura, tão logo o 

impasse seja resolvido e a administração publique os referidos atos. 

 

O indicativo 4 trata de uma ação estratégica de pressão na área aduaneira. A proposta foi 

trazida pela DS Itajaí na última edição do Conversa com a Classe, em razão de 

experiência local bem-sucedida. A suspensão dos plantões das equipes regionais ou 

locais de análise de risco aos finais de semana afeta o grau de fluidez, índice que é 

sensível para a administração. Como forma de elevar a pressão sobre a administração 

para que atenda nossas demandas, as equipes de análise de risco não deverão mais 

atuar aos fins de semana, deixando, portanto, as DI para serem analisadas nas 

segundas-feiras. 

 

As medidas elencadas nos indicativos serão avaliadas semanalmente pela Direção 

Nacional. Pelas razões expostas, a Direção Nacional encaminha favoravelmente a todos 

os indicativos. 
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INDICATIVOS PARA A ASSEMBLEIA NACIONAL DE  27 A 30 DE SETEMBRO DE 2021  
Favor encaminhar os resultados, por meio do Portal de Serviços. 

 
DS: ______________________________________________ 

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

 

Indicativo 1) Nós, Auditores-Fiscais, aprovamos a continuidade da realização de um dia 
nacional de protesto por semana durante o mês de outubro, nas quartas-feiras, contra o 
desprestígio e sucateamento da RFB. A duração da medida será avaliada semanalmente pela 
Direção Nacional. 
 

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

 

Indicativo 2) Nós, Auditores-Fiscais, aprovamos a continuidade da redução de 50% das 
metas durante o mês de outubro, como forma de protesto contra o desprestígio e o 
sucateamento da RFB, bem como contra as métricas estabelecidas sem a participação dos 
que efetivamente atuam na ponta. A duração da medida será avaliada semanalmente pela 
Direção Nacional. 
 
 

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

 

  Indicativo 3) Nós, Auditores-Fiscais, aprovamos a não participação da classe em 
treinamentos, cursos e reuniões com a administração e equipes de trabalho até que sejam 
publicadas a portaria do programa de gestão (teletrabalho) sem o adicional de 15% sobre 
metas e a portaria da atividade externa. A duração da medida será avaliada semanalmente 
pela DEN 
  

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

 

   Indicativo 4) Nós, Auditores-Fiscais, aprovamos a suspensão dos plantões das equipes 
regionais ou locais de análise de risco, relativas a todas as unidades aduaneiras de porto que 
possuírem tais equipes, aos finais de semana das 18h de sexta-feira até às 8h de segunda-
feira. A duração da medida será avaliada semanalmente pela DEN. 
  

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


