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EDITORIAL

Campanha Salarial 
em destaque

Nesta edição do Integração, a revista traz uma gran-
de reportagem sobre a Campanha Salarial 2012 dos 
Auditores-Fiscais. Em uma das matérias, são relembra-
dos os principais momentos da mobilização da catego-
ria e das carreiras que realizaram campanha conjunta 
com a Classe. O histórico mostra como 
o Governo resistiu às demandas da 
categoria, mesmo após diversas 
manifestações e paralisações de 24 
e até 72 horas. 

Em outra matéria, a equipe da 
publicação traz os principais pon-
tos do acordo feito com o Governo, 
após dois anos de impasse. O texto 
mostra as principais conquistas da 
Campanha Salarial, que, se por um 
lado, não conseguiu todo o reajuste 
pleiteado, por outro, alcançou im-
portantes avanços em demandas 
históricas da Classe. 

Além da Campanha Salarial, o 
Integração 31 fala sobre a lamentá-
vel condição em que se encontra a 
infraestrutura disponível para o trabalho dos Auditores-
-Fiscais em Manaus. A reportagem lembra que há anos 
tem havido reclamações da categoria no sentido de 
que se resolva a situação de uma vez por todas. 

Atualmente, os Auditores-Fiscais lotados na cida-
de trabalham em local inadequado e extremamente 
subdimensionado. Após enchentes, incêndios e ou-
tros eventos, a Classe clama por uma resolução cé-
lere da situação. 

Por fim, com o início dos trabalhos no Congresso 
Nacional, o Integração lembra a luta do Sindifisco Na-
cional pela aprovação da PEC (Proposta de Emenda 
à Constituição) 555/06, que propõe o fim da Contribui-
ção Previdenciária para aposentados e pensionistas 

de forma gradativa. 
O texto destaca que, no dia 20 

de março, a entidade participará, 
em conjunto com o Mosap (Movi-
mento dos Servidores Aposenta-
dos e Pensionistas), do Encontro 
Nacional pela aprovação da pro-
posta. O evento será no auditório 
Nereu Ramos da Câmara dos De-
putados, em Brasília (DF). 

De acordo com o apurado, a 
PEC está pronta para votação no 
Plenário da Câmara - à espera de 
um acordo entre as lideranças para 
incluí-la na pauta. A matéria tam-
bém lembra que a DEN (Diretoria 
Executiva Nacional) do Sindifisco 
Nacional enviou ofício aos 513 de-

putados sugerindo que protocolassem requerimento na 
Mesa Diretora da Câmara dos Deputados solicitando a 
inclusão da PEC na ordem do dia. A estratégia parece 
ter surtido efeito e a expectativa é que a proposta seja 
apreciada o quanto antes.

Boa Leitura!!!

Confira a grande 
reportagem sobre 
a Mobilização dos 
Auditores-Fiscais,

com retrospectiva 
detalhada
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Acordo com o Governo encerra dois anos 
de Campanha Salarial
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O histórico das negociações da Campanha Sa-
larial 2012 mostra com clareza a magnitude do 
esforço realizado pela Classe nos dois anos de 

tentativas de negociação com o Governo.
Para se ter uma ideia, nesse período, foram pelo 

menos 15 reuniões exclusivamente com o Ministério do 
Planejamento. Isso sem contar as tratativas realizadas 
diretamente com a RFB (Receita Federal do Brasil) e as 
ocorridas com a Secretaria Executiva do Ministério da 
Fazenda. Além dos encontros, foram realizadas 13 mobi-
lizações e atos públicos até a assinatura do acordo, em 

Força e unidade caracterizam 
a mobilização da Classe

17 de dezembro do ano passado. 
Diante desse longo processo, salta aos olhos a persis-

tência dos Auditores-Fiscais de todo o país, que mesmo 
frente à falta de avanços nas tratativas com o Governo 
decidiram por não recuar e permaneceram firmes em 
um ato de unidade e força. 

Apesar da repercussão e da força da mobilização, o 
Governo optou pela intransigência, que foi sua marca 
durante todo o processo. A postura adotada pelo Exe-
cutivo acabou por levar a Classe à operação-padrão 
na zona primária e ao crédito zero na secundária.

Grande Ato Público na Esplanada dos Ministérios

Foto: Cristiano Eduardo
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Ainda no início de 2011, conscientes de que a ne-
gociação seria dura, Auditores-Fiscais da RFB (Receita 
Federal do Brasil), e do Trabalho, Delegados da Polí-
cia Federal e Advogados públicos federais decidiram 
por realizar uma Campanha Salarial Conjunta. 

A primeira reunião veio logo depois. No dia 6 de 
junho, o então secretário de Recursos Humanos do 
Planejamento, Duvanier Paiva, se encontrou com as 
entidades representativas das quatro categorias. Na 
oportunidade, já se desenhava a estratégia que se-
ria a tônica do Governo nas negociações. O primeiro 
encontro serviu apenas para que Duvanier marcasse 
outras duas reuniões, com a justificativa de que era 
necessário tempo para organizar a agenda.

Nas reuniões seguintes, ocorridas nos dias 28 de 
junho e 12 de julho, o Governo continuou sem apre-
sentar contraproposta à pauta reivindicatória das 
categorias. A atitude do Executivo deixava claro 
que não haveria negociação efetiva sem pressão. 

No dia 22 de julho, Duvanier Paiva informou às enti-
dades que estava decidido no Governo somente se dis-
cutir o reajuste de 2012 até o dia 15 de agosto e que a 

intenção do Planejamento era iniciar 
uma nova negociação de maior 
prazo para os reajustes que viriam 
depois de 2012. As entidades decidi-
ram, então, realizar uma mobilização 
conjunta seis dias depois, no dia 28 
de julho.

Era perceptível aos representan-
tes das carreiras envolvidas que o 
Planejamento trabalhava de modo 
a protelar a negociação. As reuni-
ões em geral não apresentavam 

nenhum elemento real para o avanço da negociação 
e se atribuía a falta de uma proposta concreta à crise 
econômica. Os sindicalistas falavam sobre a pauta rei-
vindicatória sem obter resposta. 

Diante do cenário, a DEN (Diretoria Executiva Nacio-
nal) convocou reunião telefônica com os representan-
tes dos Comandos Locais de Mobilização com o obje-
tivo de eleger os membros dos Comandos Regionais e 
Nacional de Mobilização. 

No dia 24 de agosto de 2011, a Classe realizou mais uma 
mobilização – chamada de Paralisação de 24 horas, o ato 
teve forte adesão em todo o país e grande repercussão na 
mídia. As manifestações do Sindifisco Nacional demonstra-
ram, mais uma vez, o poder de articulação e de organiza-
ção dos Auditores-Fiscais em ações eficazes e abrangentes.

O Governo respondeu à repercussão do movimen-
to com novo adiamento de reunião. No dia 30 de 
agosto, veio uma resposta – reajuste só em 2013. 

Outras duas mobilizações nacionais marcaram o 
ano de 2011 – nos dias 19 e 26 de outubro.

CNM reunido em Brasília

Primeira mobilização em 2011, 
em Foz do Iguaçu Mobilização no Aeroporto de Cumbica

Foto:  D
anielle Santos

Foto: Cristiano EduardoFoto: Cristiano Eduardo
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2012 – Carreiras 
decidem acirrar a 
mobilização

Em março, quatro novas enti-
dades manifestaram interesse em 
aderir à Campanha Salarial Con-
junta: Sinal (Sindicato Nacional dos 
Funcionários do Banco Central), 
SindiCVM (Sindicato dos Funcioná-
rios da Comissão de Valores Mobi-
liários), Anesp (Associação Nacio-
nal dos Especialistas em Políticas 
Públicas e Gestão Governamental) 
e SintBacen (Sindicato Nacional 
dos Técnicos do Banco Central) – 
o movimento começava a ganhar 
mais corpo. No mesmo mês, a DEN 
iniciou uma série de visitas aos filia-
dos para discutir a Campanha. 

A primeira reunião com o novo 
secretário de Relações do Trabalho 
no Serviço Público do Planejamen-
to, Sérgio Mendonça, aconteceu 
no dia 28 de março, data em que 
ficou definida que a Campanha 
Salarial das Carreiras Típicas de Es-
tado seria negociada em quatro 
mesas setoriais. Mendonça subs-
tituiu Duvanier Paiva, que faleceu 
no começo do ano.

No dia 12 de abril, foi realizado 
o “Dia Nacional de Alerta e Mobi-
lização”, primeira de uma série de 
atividades de protesto das cate-
gorias programadas até o mês de 
maio. No mesmo dia, as entidades 
em campanha conjunta estiveram 
reunidas com o Planejamento no 
primeiro encontro setorial. Na oca-
sião, foi entregue ao secretário um 
documento com os eixos principais 
da Campanha Salarial dos Audito-
res-Fiscais. 

Na oportunidade, Sérgio Men-
donça pediu um prazo para se 
pronunciar sobre as demandas e 
marcou nova reunião para o dia 
11 de maio, quando também não 
foi apresentada nenhuma contra-
proposta. Um pouco antes, no dia 

9 de maio, foi realizado o “Dia de 
Advertência”, já com operação – 
padrão e crédito zero.  

Na segunda reunião da mesa se-
torial, não houve negociação. Em 
30 de maio, mais uma mobilização 
- o 2º Dia de Nacional de Mobiliza-
ção de Advertência.

18 de junho de 2012 - Diante da 
inércia do Governo, dezenas de car-
reiras do funcionalismo público de-
cidiram parar as atividades no dia 
18 de junho de 2012, fazendo com 
que as tentativas de negociações 
iniciadas em 2011 se transformassem 
na maior onda de greves do setor 
público dos últimos anos. Os Audi-
tores-Fiscais deflagraram neste dia 
operação-padrão e crédito zero por 
tempo indeterminado.  

Carreiras de Estado se reúnem para 
traçar estratégias da Campanha

Diretores da DEN em Ato PúblicoMobilização da Classe.

Foto: Cristiano Eduardo
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Foto: Cristina Fausta



8
CAMPANHA SALARIAL

Governo reage à 
mobilização com 
autoritarismo 

No dia 25 de julho, a Presidência 
da República reagiu à mobilização 
e publicou o Decreto nº 7.777/12, 
que legisla sobre o direito de gre-
ve dos funcionários públicos, pre-
vendo “procedimento disciplinar 
específico” para os servidores. A 
medida ainda permitia a ministros 
de Estado transferir, mediante con-
vênio, a execução de atividades 
privativas de Auditores-Fiscais da 
RFB (Receita Federal do Brasil) ao 
corpo funcional de estados, do Dis-
trito Federal ou de municípios. 

As entidades que compunham a 
Campanha Salarial e as representa-
tivas da segurança pública do Distri-
to Federal se uniram e responderam 
à intransigência do Governo com 
Ato Público em frente ao Ministério 
do Planejamento. 

No dia 26 de julho, o Executivo 
edita a Portaria MF (Ministério da 

Fazenda) nº 260, que estabelecia 
que, caso o despacho aduaneiro 
não cumprisse os prazos médios es-
tabelecidos por ato do secretário 
da Receita Federal do Brasil, a mer-
cadoria deveria ser entregue ao im-
portador, e a fiscalização agenda-
da para outro momento. 

Os servidores não retrocedem e, 
no dia 8 de agosto, realizam outro 
grande ato na Esplanada dos Mi-
nistérios e reúnem seis mil pessoas. 
Os servidores são recebidos com 
spray de pimenta na chegada ao 
Palácio do Planalto.

No mesmo dia, a força da manifes-
tação realizada por Auditores-Fiscais 
da RFB (Receita Federal do Brasil) e de-
mais carreiras típicas de Estado, levou 
o Governo a escalar Sérgio Mendon-
ça para receber os servidores. Mesmo 
neste encontro, o discurso do Governo 
se manteve inalterado. “Temos a obri-
gação de apresentar uma proposta 
nos próximos dias. O núcleo financeiro 
está avaliando a disponibilidade de 
orçamento”, disse o secretário. 

No dia 17 de agosto, o Governo 
apresenta uma proposta, rejeitada 
por praticamente 99% dos Auditores-
-Fiscais, posição seguida pelas demais 
carreiras da Campanha Conjunta.

Nos dias 28 e 29 de agosto, os 
Auditores-Fiscais deram uma nova 
demonstração de unidade, parali-
sando as atividades por 48 horas nas 
unidades da RFB (Receita Federal do 
Brasil) em zona secundária. O movi-
mento se deu fora da repartição, 
sem assinatura de ponto, respeitan-
do, por óbvio, a exigência legal de 
se manter 30% dos serviços. 

Em nova Assembleia Nacional, re-
alizada no dia 30 de agosto, a Classe 
rejeitou nova proposta do Governo. 

No dia 4 de setembro, os Audito-
res-Fiscais decidem pela continui-
dade da mobilização. Uma sema-
na depois, a Classe realiza 72 horas 
de paralisação, nos dias 11, 12 e 13. 

Ainda sem nenhuma proposta, 
a Classe realizou, no dia 28 de no-
vembro, o “Dia Nacional de desem-
baraço zero e acesso zero aos siste-

8 de Agosto - Grande Ato Público que 
começou em frente ao Planejamento

Foto: Cristiano Eduardo
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Apesar das 
dificuldades, um 
balanço positivo

Passados dois anos, os Auditores-Fis-
cais e o conjunto dos servidores públi-
cos conseguiram mostrar ao Governo 
Federal que têm capacidade de mo-
bilização e força. Vale lembrar que 
quando as tratativas foram iniciadas, 
o Executivo prometia impor o conge-
lamento dos salários e argumentava 
que não concederia nenhum reajuste 
ao funcionalismo em função da “crise 
econômica mundial”. 

A postura oficial levou as catego-
rias a uma das maiores mobilizações 
do serviço público desde o fim da 
ditadura militar. A atitude fez com 
que o Governo revisse a posição e 
acabasse por oferecer alguma cor-
reção à folha de pagamentos dos 
servidores. No caso dos Auditores-
-Fiscais, o Executivo, embora tenha 
conseguido empurrar um reajuste 
menor que o pleiteado pela Classe, 
ainda se comprometeu com o fim 
do MPF e a criação de GTs (Grupos 

mas da RFB”. O mesmo movimento 
foi repetido no dia 5 de dezembro.

Sempre reforçando a disposição 
para negociar, a DEN encaminhou 
cartas aos ministros da Fazenda e 
do Planejamento em novembro so-
licitando audiências com os titula-
res das pastas para reforçar o ape-
lo à reabertura da negociação. 
A Diretoria de Assuntos Parlamen-
tares também fez um incessante 
trabalho no Congresso Nacional, 
a fim de convencer deputados e 
senadores sobre a importância do 
pleito da Classe e solicitando inter-
venção do Legislativo para a rea-
bertura do diálogo. 

No dia 12 de dezembro, o Gover-
no finalmente reabre o diálogo com 
a Classe e apresenta uma nova 
proposta, desta vez, aprovada com 
72,99% dos votos da categoria, dois 
dias depois. 

de Trabalho) para discutir a viabi-
lidade da implementação de um 
modelo de ganhos remuneratórios 
vinculados à arrecadação; a revi-
são da tabela remuneratória dos 
Auditores-Fiscais; e a edição célere 
da LOF (Lei Orgânica do Fisco).

Por fim, é importante salientar 
que, se não alcançou todos os 
pontos da pauta de reivindicação, 
a Campanha Salarial conseguiu 
avanços importantes mesmo em 
uma conjuntura extremamente 
desfavorável. Isso só foi possível 
em função da determinação da 
DEN (Diretoria Executiva Nacional) 
e do pronto atendimento da Clas-
se, que soube demonstrar a força 
que tem e deixar claro ao Governo 
que o embate com a categoria é 
ruim para todos. Além disso, deve-
-se lembrar que a criatividade da 
Classe na forma de mobilização 
dessa Campanha se mostrou acer-
tada e apresentou resultados rele-
vantes, como destacado pela pró-
pria RFB (Receita Federal do Brasil) 
na apresentação do resultado da 
fiscalização de 2012 – sensivelmen-
te impactado pelo crédito zero.
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Reunião no MPOG

8 de Agosto - maior ato de mobilização 
dos servidores públicos

Foto: Valcir Araújo
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2011 2012

Primeira reunião do 
Sindifisco Nacional e 
entidades da 
Campanha Conjunta 
com o  Planejamento.

6 de Junho Reunião inaugural 
com novo secretário 
de Relações do 
Trabalho no Serviço 
Público. 

28 de Março

Mais uma reunião 
sem apresentação 

de contraproposta.

12 de Julho
Reunião das 
entidades com 
Planejamento, 
nenhum avanço.

11 de Maio
Classe rejeita a 
proposta do 
Governo com 
98,88% dos votos.

22 de Agosto

Governo Federal 
apresenta proposta.

17 de Agosto

Começa a 
operação-padrão e 
crédito zero na zona 
primária e secundária.

18 de Junho Publicação da 
Portaria MF 260.

28 de Julho

Governo reabre 
negociações e 
apresenta nova 
proposta.

12 de Dezembro

Classe rejeita proposta 
do Governo pela 
segunda vez.

30 de Agosto

Governo informa 
que só discutirá o 
reajuste para 2012 
até o dia 15 de 
agosto.

22 de Julho

Dia de Mobilização 
de Advertência

30 de Maio Auditores-Fiscais 
aprovam o acordo 
com Executivo.

14 de DezembroAto público dos 
servidores em frente 
ao Planejamento.

29 de Junho

Mobilização Conjunta 
das carreiras.

28 de Julho

Paralisação de 
24 horas.

24 de Agosto
Ato público em frente 

ao Planejamento 
contra o Decreto.

26 de Julho
48 horas de paralisação 

fora da repartição.

28 e 29 de
Agosto

Mobilizações 
Nacionais.

19 e 26 de
outubro Presidência da 

República publica o 
Decreto 7.777/12.

25 de Julho

Nova reunião sem 
resposta do Governo.

28 de Junho

Primeira reunião 
setorial.
Dia Nacional de 
Alerta e Mobilização.

12 de Abril
Dia Nacional de 
desembaraço zero e 
não acesso aos 
sistemas da RFB.

28 de Novembro

Grande manifestação dos 
servidores. Polícia recebe 
manifestantes com spray de 
pimenta em frente ao 
Palácio do Planalto.

8 de Agosto

Linha do Tempo
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do Governo pela 
segunda vez.

30 de Agosto

Governo informa 
que só discutirá o 
reajuste para 2012 
até o dia 15 de 
agosto.

22 de Julho

Dia de Mobilização 
de Advertência

30 de Maio Auditores-Fiscais 
aprovam o acordo 
com Executivo.

14 de DezembroAto público dos 
servidores em frente 
ao Planejamento.

29 de Junho

Mobilização Conjunta 
das carreiras.

28 de Julho

Paralisação de 
24 horas.

24 de Agosto
Ato público em frente 

ao Planejamento 
contra o Decreto.

26 de Julho
48 horas de paralisação 

fora da repartição.

28 e 29 de
Agosto

Mobilizações 
Nacionais.

19 e 26 de
outubro Presidência da 

República publica o 
Decreto 7.777/12.

25 de Julho

Nova reunião sem 
resposta do Governo.

28 de Junho

Primeira reunião 
setorial.
Dia Nacional de 
Alerta e Mobilização.

12 de Abril
Dia Nacional de 
desembaraço zero e 
não acesso aos 
sistemas da RFB.

28 de Novembro

Grande manifestação dos 
servidores. Polícia recebe 
manifestantes com spray de 
pimenta em frente ao 
Palácio do Planalto.

8 de Agosto
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Acordo com Governo 
encerra dois anos de 

Campanha Salarial

Após dois anos e meio de articulações e ten-
tativas, os Auditores-Fiscais da RFB (Receita 
Federal do Brasil) encerraram o ano de 2012 

com a assinatura de um Termo de Compromisso re-
lativo à Campanha Salarial da categoria. 

A resposta para a proposta do Governo, 
apresentada dia 11 de dezembro, foi 

tomada na Assembleia Nacio-

nal Extraordinária encerrada na tarde do dia 17 do 
mesmo mês. Na ocasião, 72,99% dos Auditores-Fiscais 
aposentados e ativos decidiram aceitar o reajuste de 
15,8% em três parcelas anuais, com a condição da 
criação de três GTs (Grupos de Trabalho) que anali-
sarão questões de grande importância para a Classe. 

Dois deles dizem respeito a alterações financeiras na 
carreira da categoria – são os GTs que discutirão sobre 

a viabilidade da implementação de um 
modelo de ganhos remuneratórios vin-

culados à arrecadação; e a revisão 
da tabela remuneratória dos Audi-
tores-Fiscais (esse item foi resulta-
do de reivindicação do Sindicato, 
após a supressão da tabela remu-
neratória com nove padrões, pre-
sente na proposta anterior). 

12
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O primeiro ficará a cargo do Mi-
nistério da Fazenda, e o segundo 
sob coordenação do Ministério do 
Planejamento. 

O terceiro GT traz um tema pri-
mordial para a Classe: a LOF (Lei 
Orgânica do Fisco). A ideia é que 
sindicalistas e representantes do 
Ministério da Fazenda possam tra-
balhar pela agilização do envio da 
minuta da lei ao Congresso Nacio-
nal, uma vez que o texto está há 
dois anos na Secretaria Executiva 
do Ministério da Fazenda. 

O destravamento da discussão 
sobre Lei Orgânica do Fisco e a 
possibilidade de aumento na re-
muneração da Classe são objetos 
de inúmeras intervenções do Sin-
difisco Nacional no Executivo e no 
Legislativo. Por esse motivo, a DEN 
(Diretoria Executiva Nacional) está 
acompanhando de perto as ges-
tões do Governo Federal no cum-
primento do acordo firmado com a 
categoria sobre a implementação 
desses GTs. A previsão é de que os 
grupos iniciem os trabalhos entre 
os meses de fevereiro e março.

Outros ganhos
O desconto dos dias pa-

rados também foi objeto de 
negociação. Ficou acerta-
do que haverá um estudo 
visando à reversão dos efei-
tos funcionais dos movimen-
tos reivindicatórios de 2003 
e 2008 e a negociação dos 
dias parados em virtude do 
movimento reivindicatório;

Ficou decidida ainda a 
negociação junto ao Minis-
tério do Planejamento do 
reajuste da indenização de 
transporte. Já a alteração 
dos valores referentes aos 
auxílios alimentação e saúde 
estão sendo objeto de uma 
mesa de negociação, da 
qual o Sindifisco faz parte;

O Ministério da Fazenda 
se comprometeu ainda a 
envidar esforços com vistas 
à aprovação e sanção, no 
menor prazo possível, do Pro-
jeto de Lei nº 4264/2012, que 
institui a indenização de fron-
teira para Auditores em exer-
cício nas unidades situadas 
em localidades estratégicas;

Também será feito um 
esforço para agilizar a apre-
ciação, pelo Ministério da 
Justiça, do porte de arma 
para os Auditores-Fiscais da 
Receita Federal do Brasil e 
do Trabalho.

O compromisso com o fim do 
MPF (Mandado de Procedimento 
Fiscal), a ser substituído pelo TDPF 
(Termo de Distribuição de Proce-
dimento Fiscal), foi outra conquis-
ta da Campanha Salarial. Com o 
novo instrumento, é o Auditor-Fis-
cal, na qualidade de Autoridade 
Fiscal, que instaura os procedimen-
tos necessários para a Fiscalização.

Prioridade
Embora o reajuste alcançado 

não tenha contemplado os anseios 
da categoria de forma totalmen-
te satisfatória, a proposta assinada 
abre novas portas para o avanço 
em questões relevantes e que, his-
toricamente, estão entre as reivindi-
cações da Classe. “Nessa intenção, 
trabalharemos para que os GTs al-
cancem os resultados esperados. 
Essa será a principal tarefa política 
do Sindicato em 2013”, enfatizou o 
presidente do Sindifisco Nacional, 
Pedro Delarue.

Assinatura do Acordo

Foto: Valcir Araújo
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Instalações 
prediais são 

preocupação 
constante em 

Manaus

O ano de 2013 começa prolongando ainda 
mais a preocupação dos quase 150 Auditores-
-Fiscais lotados nas unidades da RFB (Receita 

Federal do Brasil) em Manaus (AM). A Classe teme con-
tinuar trabalhando sob as condições inadequadas a 
que estão expostos há tempos.

O problema foi alvo de inúmeras reuniões entre a DEN 
(Diretoria Executiva Nacional) do Sindifisco Nacional e a DS 
(Delegacia Sindical) local com representantes da Admi-
nistração e motivou a produção de um abaixo-assinado 
com pedido de providências em relação à acomodação 
dos servidores até que seja construído o prédio definitivo, 
considerado uma demanda antiga da categoria.

“Já temos mais de 200 assinaturas da Alfândega e 
da Delegacia. Aqui há o sentimento de que a locação 
de outro prédio é a única forma de atender as deman-
das emergenciais”, disse o presidente da DS (Delega-
cia Sindical) Amazonas, Eduardo Toledo. 

O sindicalista reunirá, até fevereiro, o máximo de 
assinaturas de todos os servidores que atuam nas uni-
dades da Receita em Manaus  e as encaminhará ao 
inspetor, ao delegado e ao secretário da RFB refor-
çando a necessidade de providências.

Promessa

Em dezembro de 2012, o subsecretário da Sucor 
(Subsecretaria de Gestão Corporativa), Auditor-Fiscal 
Marcelo de Melo, recebeu o presidente e o 2º vice-

14
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-presidente do Sindifisco Nacional, Pedro Delarue e Sér-
gio Aurélio, respectivamente, e garantiu que a Admi-
nistração contará com recursos exclusivos na LOA (Lei 
Orçamentária Anual) para a solução dos problemas 
prediais da unidade de Manaus neste ano. 

Na ocasião, Melo citou a possibilidade de aluguel 
de um local para acomodar os Auditores-Fiscais da DRF 
(Delegacia da Receita Federal do Brasil) local e da Al-
fândega do Porto até que se construa o prédio da enti-
dade, também considerada por ele a solução definitiva 
e ideal para sanar o problema de infraestrutura.

Insegurança

A situação de calamidade do edifício-sede do MF (Mi-
nistério da Fazenda) em Manaus foi atestada pela juíza 
federal titular da 3ª Vara, Maria Lúcia Gomes de Souza, 
no dia 19 dezembro, ao manter a interdição do local 
após análise de laudos de engenharia civil e elétrica, 
do Corpo de Bombeiros e da Vigilância Sanitária confir-
mando as condições de insegurança para os servidores 
e para o público em geral. 

De acordo com laudo apresentado por empresa es-
pecializado em resposta a solicitação da DS/Manaus, no 
ano passado, a água do prédio do MF foi contaminada 
por coliformes e pela bactéria escherichia Coli depois de 
o prédio ser invadido por água da chuva e do Rio Negro. 
As águas atingiram o gerador causando um curto-circui-
to e uma explosão no prédio. Em 2008, a Justiça Federal 
já havia expedido um Mandado de Interdição do prédio 
do MF depois de reclamações feitas pela DEN (Diretoria 
Executiva Nacional) e pela Delegacia local ao MPF (Mi-
nistério Público Federal). 

Com a interdição, os Auditores foram deslocados para 
o edifício onde funciona o CAC (Centro de Atendimento 

do Contribuinte). O que não significa que o problema foi 
solucionado, mas apenas transferido. A realocação de 
pessoal provocou improviso nos departamentos e, conse-
quentemente, mais transtornos. “Não existe privacidade, 
segurança. As paredes são divididas por armários e há 
processos espalhados por toda a parte. Na sala do dele-
gado, por exemplo, estão trabalhando tanto o delegado, 
quanto o delegado adjunto e o chefe do CAC”, lembra 
Sérgio Aurélio, que visitou as instalações no ano passado.

A cheia do Rio Negro, ocorrida em 2012, afetou sensi-
velmente o funcionamento dos prédios do MF e da Alfân-
dega do Porto. Lotada na unidade, a diretora-adjunta de 
Comunicação do Sindifisco Nacional, Letícia Cappella-
no, e os demais Auditores, presenciaram os estragos no 
local, tomado pelas águas, que se misturaram ao esgo-
to. Após serem transferidos temporariamente para outras 
unidades da RFB, o efetivo retornou às mesmas instala-
ções, agora mais danificadas em função da enchente. 

“Todos estão ansiosos e preocupados com o desenro-
lar da questão. Pois, há sempre o risco de novas cheias”, 
ressalta Cappellano.

Mobilização é fundamental

Um dia antes da interdição do prédio da Alfândega, em 
15 de maio, a DEN cobrou do secretário da RFB, Auditor-
-Fiscal Carlos Alberto Barreto, uma solução para a questão.

A movimentação dos sindicalistas para estancar os pri-
meiros problemas de infraestrutura em Manaus tem sido 
intensa desde o surgimento das primeiras ocorrências. 
Reuniões com a Administração, visitas da DEN à base, 
manifestações dos filiados, denúncias ao MPF. Todas as 
iniciativas têm sido fundamentais para chamar a aten-
ção para a necessidade de uma solução permanente.
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Para ter acesso ao prédio era preciso 
andar sobre sacos de areia

Foto: Arquivo DS/Manaus
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Os problemas decorrentes nos prédios da RFB em Manaus 
se agravam a cada ano. Confira alguns dos episódios 
vivenciados pelos Auditores nos últimos cinco anos.

O edifício do Ministério da Fazenda, onde funcionava a DRF (Dele-
gacia da Receita Federal do Brasil) foi interditado pela Justiça após 
apresentarem falta de condições para funcionamento. 

Em junho, a cheia do Rio Negro 
afetou o prédio da Alfândega. Inter-
ditado, o edifício-sede passou por 
pequenos reparos para voltar a funcio-
nar.

Quatro meses depois, em outubro, o 
CAC (Centro de Atendimento ao Con-
tribuinte), que funcionava em um 
shopping de Manaus, foi destruído por 
um incêndio.  

Atualmente, o CAC funciona num 
prédio na Avenida São Jorge. O exces-
so de pessoal, provocado pela aco-
modação do efetivo da DRF agrava 
mais ainda o quadro de insalubridade 
e insegurança.

2008

2009

Recém reformado, o prédio do 
Ministério da Fazenda, foi abalado 
por um incêndio, no 3º andar.

Um dossiê elaborado pela 
DS/Manaus sobre as condições das 
instalações físicas da DRF local e 
entregue ao secretário da RFB à 
época colaborou para a liberação 
de recursos para reforma de um dos 
prédios. Apesar dos reparos insufi-
cientes, os Auditores foram recondu-
zidos à unidade.

Em maio, o inspetor-chefe da 
Alfândega do Porto de Manaus, 
Auditor-Fiscal Osmar Félix, determinou a 
evacuação das instalações do prédio 
por causa da cheia do Rio Negro. O 
prédio foi reocupado após a normaliza-
ção do volume das águas.

No mesmo mês uma explosão no 
gerador do prédio do MF, provocada 
pelas chuvas, comprometeu ainda 
mais a estrutura do local. Por conta 
disso, a Justiça Federal expediu um 
Mandado de Interdição da unidade.

2010

2012

2011
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Fotos: Arquivo DS/Manaus
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Sindifisco Nacional participará 
de encontro nacional pela 
PEC 555/06

O empenho do Sindifisco Nacional pelo fim da con-
tribuição previdenciária imposta a aposentados e 
pensionistas continua forte. No dia 20 de março, 

a entidade participará, em conjunto com o Mosap (Mo-
vimento dos Servidores Aposentados e Pensionistas), do 
Encontro Nacional pela aprovação da PEC (Proposta de 
Emenda à Constituição) 555/06, que propõe o fim grada-
tivo da contribuição. O evento será no auditório Nereu Ra-
mos da Câmara dos Deputados, em Brasília (DF). 

A PEC está pronta para votação no Plenário da Câ-
mara à espera somente de um acordo entre as lideran-
ças para incluí-la na pauta. O diretor-adjunto de Assun-
tos de Aposentadoria e Pensões do Sindifisco Nacional, 
Eduardo Artur Moreira, que acompanha atentamente 
a tramitação da matéria, tem a expectativa de que to-
das as entidades sindicais e associativas dos servidores 
públicos federais, estaduais e municipais estejam forte-
mente mobilizadas no Congresso Nacional, de modo a 
pressionar os parlamentares. 

As entidades já realizaram encontros semelhantes, em 
2012, também na Câmara, e em 2011, no auditório Petrônio 
Portela do Senado Federal.

Trabalho parlamentar

Há seis anos, o Sindifisco Nacional e sindicatos represen-
tantes de servidores públicos lutam para que a PEC seja 
aprovada. A proposta tinha tudo para ser apreciada em 
2012, mas esbarrou na falta de consenso entre os líderes par-
tidários da Câmara. Atenta à questão, a diretoria de Assun-
tos Parlamentares trabalha forte, de gabinete em gabinete. 

Além disso, também foram realizadas diversas audiên-
cias públicas com lideranças partidárias, a fim de conven-
cer os parlamentares sobre a importância da matéria, que 
corrige uma injustiça histórica imposta a aposentados e 
pensionistas por meio da EC (Emenda Constitucional) 41/03.

Como parte do trabalho parlamentar, a DEN (Diretoria 
Executiva Nacional) enviou um ofício aos 513 deputados 
sugerindo que eles protocolassem requerimento na Mesa 
Diretora da Câmara dos Deputados solicitando a inclusão 
da PEC na ordem do dia. A estratégia, que ganhou gran-
de repercussão na mídia, tem dado resultado. Dezenas 
de deputados de partidos da base aliada e da oposição 
apresentaram requerimento à Mesa Diretora da Câmara 
em que pediam a inclusão da PEC na pauta.

A expectativa do diretor de Assuntos Parlamentares, 
João Santos, é que a intensificação do trabalho, bem 
como sua continuidade, traga um resultado positivo. 
“Os parlamentares têm acolhido o pleito, vários ofícios 
já foram encaminhados”, diz o sindicalista.

É importante lembrar que o empenho do Sindicato foi 
sempre pela extinção imediata da cobrança, mas a redu-
ção do tempo de extinção de 10 anos - como previa a pro-
posta original do ex-deputado Carlos Mota (PSB/MG) - para 
5 anos, fruto do substitutivo do relator, deputado Arnaldo Fa-
ria de Sá (PTB/SP), foi a que encontrou maior consenso entre 
os membros da Comissão Especial que analisou a matéria e 
que deve encontrar menos resistência em Plenário. 

Pelo texto a ser apreciado, o valor da contribuição 
será reduzido em um quinto cada ano, a partir dos 61 
anos, sendo extinta aos 65.

Diretor João Santos em audiência com líder 
do PSD, deputado Guilherme Campos

Foto: Arquivo Sindifisco Nacional
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Unafisco Saúde 20 anos. 
Quem conhece faz parte.

Entenda a Promoção

15%

20%

Associar-se ao
Unafisco Saúde Soft

Você contará com
20% de desconto
nos próximos 12 meses

Após 12 meses,você
terá um desconto
de 15% por mais 6 meses
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Promoção Unafisco Saúde Soft

Para que você e sua família possam
comemorar nossos vinte anos com muita saúde

e muitos anos de vida.

à promoção Unafisco Saúde Soft 20+20
O Unafisco Saúde estendeu o prazo de adesão 

Auditor-Fical, estendemos o prazo de adesão à campanha Unafisco Saúde Soft 20+20 
para que você e sua família possam entrar para a família Unafisco Saúde e usufruir de 
todos os diferenciais de um plano de saúde que é incomparável:

Ampla rede credenciada, incluindo hospitais e prestadores 
da rede UNIMED,

Atendimento facilitado através do Fale Conosco, que com-
provadamente soluciona adversidades em menos de 24h, 

Não perca mais essa oportunidade de fazer parte de um 
plano de saúde personalizado e diferenciado, criado para 
atender você e sua família.

Participação nas decisões do plano. Aqui, você não é mais um 
número, mas é parte ativa em todas as mudanças do plano.

Aqui nosso maior patrimônio é a sua vida.

Em nosso site (www.unafiscosaude.org.br),
você encontra maiores informações sobre a 
Promoção Unafisco Saúde Soft 20+20 e sua 
validade.

Não deixe de acessar e se informar.

Soft
* Promoção válida para novas adesões


