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CONSIDERAÇÕES E INDICATIVOS PARA A ASSEMBLEIA NACIONAL 
DE 21, 22 E 23 DE JUNHO DE 2022 

 
CONSIDERAÇÕES DA DIREÇÃO NACIONAL 
 
A mobilização dos Auditores-Fiscais da Receita Federal chega a um momento 
decisivo, faltando duas semanas para o prazo de 4 de julho. A Lei de 
Responsabilidade Fiscal prevê tal data como limite temporal para que o governo 
possa aumentar despesa e encargos com pessoal no exercício de 2022 e foi 
reiteradamente considerada, por todos os agentes políticos, como a data fatal para 
qualquer definição do governo sobre reajustes ou qualquer outra medida relativa a 
pessoal que implique aumento de despesas. 
 
Sendo assim, restariam apenas duas semanas para que o presidente da República 
finalmente assine o decreto regulamentando a Lei nº 13.464, além de recompor o 
orçamento da Receita Federal, atendendo aos pleitos dos Auditores-Fiscais – 
considerando que o concurso público teve um avanço discreto, mas concreto, com a 
publicação da autorização no dia 13 de junho. 
 
Além disso, na semana que passou a administração da Receita Federal resolveu 
colocar em prática suas ameaças contra os Auditores-Fiscais, retaliando o legítimo 
movimento da categoria com a exclusão seletiva de 40 julgadores de DRJs do regime 
de teletrabalho, sob o fundamento da falta de preenchimento de relatórios (FRA). 
Tudo não sem antes promover uma trapalhada, ao editar uma portaria com diversos 
erros, os quais permanecem em grande medida na portaria destinada a corrigi-los. 
Isso sem falar no prazo ilegal concedido aos excluídos para retornarem ao trabalho 
presencial. 
 
A mudança de postura do Secretário da Receita Federal – dando início às retaliações 
que certamente aumentarão no período próximo – é ainda mais grave se considerado 
o contexto mais geral de desmonte das instituições do Estado brasileiro, pois mostra 
que a cúpula do órgão se alinha à estratégia governamental, desistindo de defender 
nosso órgão diante das ameaças externas. 
 
O Secretário da Receita Federal, alinhando-se de forma subserviente ao governo, 
chega ao absurdo de usar de normas infralegais – o chamado lixo normativo 
produzido ao longo de vários anos por secretários descomprometidos com o 
fortalecimento do órgão e com as competências legais dos Auditores – para nos 
forçar a aderir a um programa de gestão que tem a finalidade última de mitigar a 
natureza decisória e as atribuições inerentes ao cargo de Auditor-Fiscal,  ao submeter 
o trabalho intelectual do Auditor-Fiscal ao crivo de outro Auditor-Fiscal ocupante de 
função comissionada. Usar dessa chantagem para obrigar os Auditores a 
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abandonarem a mobilização é um golpe baixo que não pode ser aceito, sob risco de 
renunciarmos às nossas competências a da autoridade do nosso cargo. 
 
A Direção Nacional conclama, pois, a categoria, a acirrar a mobilização, mantendo a 
operação meta zero com adesão de todos, e incrementando ao máximo a operação 
risco zero nas aduanas. 
No indicativo 1, a Direção Nacional propõe que o repúdio ao tratamento dado pela 
administração ao pleito da portaria de atividade intelectual, já manifestado pela 
Direção, seja encampado pela categoria, que em resposta deve assumir o 
compromisso de não adesão a qualquer programa de gestão. 
 
De igual relevância para a categoria, tramita no Congresso Nacional, em regime de 
urgência, o PLP 17, que entre os fiscais de todas as esferas já ficou conhecido como 
Código de Defesa do Sonegador. E é para ajudar no embate a tal projeto que a 
Direção propõe, no indicativo 2, a realização de campanha de mídia, se possível em 
conjunto com outras entidades do Fisco, com a contratação de assessoria profissional 
de comunicação, utilizando recursos do Fundo de Mobilização. Atualmente, o Fundo 
de Mobilização conta com R$ 4.065.984,14. 
 
Ainda sobre o Fundo de Mobilização, cuja utilização para diversas atividades precisa 
ser aprovada em assembleia, a Direção Nacional propõe, no indicativo 3, que seja 
autorizado o seu uso para ressarcimento às delegacias sindicais das despesas com o 
ato do dia 14 passado, bem como para a promoção de novos atos públicos a serem 
definidos em conjunto com o Comando Nacional de Mobilização, ficando já definida a 
data de 29 de junho para a realização do primeiro deles. 
 
CONSIDERAÇÕES DO CNM 
 
Indicativo 4 - Neste indicativo os Auditores-Fiscais aprovam a suspensão dos plantões 
das equipes regionais ou locais de análise de risco, relativas a todas as unidades 
aduaneiras de porto, aeroporto e pontos de fronteira que possuírem tais equipes, 
durante os feriados e pontos facultativos até que sejam atendidos os pleitos da 
categoria que ensejaram a atual mobilização. O objetivo principal é acirrar a 
mobilização e dar mais segurança jurídica aos colegas envolvidos nesses plantões 
fiscais. 
 
Indicativo 5 - Na última quarta-feira (14/06/22) a administração da Receita Federal 
publicou a famigerada Portaria RFB n° 184/2022, feita de forma tão açodada que teve 
de ser revogada e substituída no mesmo dia pela Portaria RFB n° 185/2022, cujo teor 
trata da exclusão de 40 colegas, 36 a menos que na anterior, colegas do teletrabalho. 
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Claramente o intuito foi de nos dividir e acabar com a justa e necessária mobilização 
dos Auditores Fiscais pelo resgate do nosso cargo e da própria Receita Federal. 
 
Ante a impossibilidade de retirar os milhares de Auditores-Fiscais que estão nessa 
modalidade de trabalho, a administração resolveu pinçar alguns colegas para serem 
retaliados, para testar nossa unidade e aferir qual seria nossa reação, para a partir daí 
decidir como lidar com a Mobilização daqui para a frente. 
 
Nossa Mobilização primou, desde o início, pela ampla unidade da categoria e sempre 
defendemos que não aceitaríamos retaliação a qualquer Auditor Fiscal e caso isso 
acontecesse reagiríamos unidos. 
 
Chegou a hora de demonstrarmos o verdadeiro sentimento de unidade, força e 
solidariedade de nossa categoria. 
 
Todos sabemos que o teletrabalho ou o trabalho remoto tem se mostrado excelente 
para a Receita Federal, que viu a qualidade do serviço e a produtividade aumentarem 
ao mesmo tempo que teve uma enorme redução de custos, tendo se mostrado 
amplamente vantajoso para o órgão. 
Nesse período houve a devolução de inúmeros prédios alugados, extinção de 
Delegacias e Agências, e em muitas unidades houve o compartilhamento com outros 
órgãos da Administração Federal. 
 
O teletrabalho e o Trabalho remoto mostraram ser um ótimo negócio para a Receita 
Federal e benéfico para os Auditores. 
 
Após meses da maior mobilização já feita no âmbito da RFB e como não conseguiam 
achar uma maneira legal de nos retaliar, na semana passada vieram as famigeradas 
Portarias. Agora é a hora de mostrarmos que estamos unidos e que não aceitaremos 
tratamento discriminatório contra qualquer Auditor.  
 
Diante dessa agressão, devemos, de forma clara, mostrar nossa UNIDADE e agirmos 
de forma consciente e solidária e sairmos todos do teletrabalho e do trabalho 
remoto.  Assim mostraremos as mazelas que a RFB está vivendo devido aos ataques a 
seu orçamento. Hoje retaliaram alguns. Se não fizermos nada, irão retaliando outros 
até destruir a nossa UNIDADE.  
 
O MOMENTO É AGORA de mostrar que estamos unidos e não preocupados apenas 
com a nossa situação individual.  
 
A DIREÇÃO NACIONAL E O COMANDO NACIONAL DE MOBILIZAÇÃO ENCAMINHAM 
FAVORAVELMENTE A TODOS OS INDICATIVOS. 
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INDICATIVOS PARA A ASSEMBLEIA NACIONAL DE 21, 22 e 23 DE JUNHO DE 2022 
 

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

 

DS: ______________________________________________ 
 
Nº de Auditores-Fiscais presentes: 
Ativos: ____ Aposentados: ____ TOTAL: _____ 
 
 
Indicativo 1: Os Auditores-Fiscais repudiam o tratamento dado pela administração da 
RFB ao pleito da portaria de atividade intelectual aprovado na Assembleia de 09 a 
11/05/2022 e aprovam a não adesão ao programa de gestão de que tratam o Decreto 
nº 11.072/2022 e a Portaria RFB nº 68/2021. 

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

 
 
Indicativo 2: Os Auditores-Fiscais aprovam a realização de campanha de mídia contra 
o PLP 17/2022, se possível em conjunto com outras entidades do Fisco, com a 
contratação de assessoria profissional de comunicação, utilizando recursos do Fundo 
de Mobilização.  

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

 
 
Indicativo 3: Os Auditores-Fiscais aprovam o ressarcimento das despesas das 
Delegacias Sindicais com o ato do dia 14/06, com recursos do Fundo de Mobilização, 
bem como sua utilização na promoção de atos públicos aprovados pela Direção 
Nacional e CNM, ficando o primeiro ato agendado para 29/06. 

a) sim: _____ 
b) não: _____ 
c) abstenções _____ 
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Indicativo 4: Os Auditores-Fiscais aprovam a suspensão dos plantões das equipes 
regionais ou locais de análise de risco, relativas a todas as unidades aduaneiras de 
porto, aeroporto e pontos de fronteira que possuírem tais equipes, durante os 
feriados e pontos facultativos, até que sejam atendidos os pleitos da categoria que 
ensejaram a atual mobilização. 

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

 
Indicativo 5: Os Auditores-Fiscais aprovam que todos aqueles em regime de 
teletrabalho ou qualquer modalidade do Programa de Gestão devem requerer o 
desligamento, em solidariedade aos colegas já excluídos pela administração. 

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

 


