
  

Analistas-Tributários do RJ E ES 

Sem Respeito Não Há Trabalho 

Numa demonstração inequívoca de corporativismo, a Administração da Receita Federal do Brasil 

defende abertamente a aprovação do Destaque de Votação em Separado (DVS) nº 7 à PEC 443/2009 que 

exclui os Analistas-Tributários com a pretensão de nos alijar da Administração Tributária e da Carreira de 

Auditoria. O SINDIRECEITA conclama aos Analistas-Tributários de todo Brasil a paralisar as atividades nos 

dias  10 a 12/08, conforme comunicado no link: http://sindireceita.org.br/blog/sem-respeito-nao-ha-

trabalho 

Paralisação: 

De segunda (10/08) a quarta (12/08) os Analistas deverão ser reunir em cada unidade da Receita 

Federal para discussão e vigília, até que o risco real de desestruturação da Administração Tributária e 

Aduaneira e da Carreira Auditoria seja definitivamente afastado. Material e informes para a discussão 

serão publicados no site do SINDIRECEITA. Todos os relatos da paralisação nas unidades deverão ser 

remetidos aos Delegados Sindicais. 

Trabalho Parlamentar: 

A votação da PEC 443/2009 no Plenário da Câmara dos Deputados ocorrerá no dia 18/08 (terça-

feira) e conforme informações da Diretoria Executiva Nacional provavelmente ocorrerão restrições para 

entrada no Congresso Nacional. Apenas os colegas que tenham contatos com Deputados Federais que 

permitam o recebimento do SINDIRECEITA deverão informar ao seu Delegado Sindical que entrará em 

contato com o Diretor Parlamentar para avaliação. Os valorosos colegas da Delegacia Sindical de Brasília 

estarão a postos para ingressar no Congresso Nacional caso ocorra esta possibilidade. 

Todos os Analistas deverão enviar emails aos Deputados Federais esclarecendo aos mesmos sobre 

os riscos embutidos no DVS 7 e quais as reais intenções dos Auditores em serem contemplados na PEC 

443, quando já estão contemplados na 391. Textos serão disponibilizados na área restrita do 

SINDIRECEITA (http://arearestrita.sindireceita.org.br). Acesse aqui a lista dos emails dos parlamentares. 

Comando de Mobilização Nacional: 

Considerando a gravidade da situação, encaminhei ao Comando de Mobilização Nacional proposta 

para que a Diretoria Executiva Nacional encaminhe indicativos à AGNU – Assembleia Geral Nacional 

Unificada para que a base delibere imediatamente as seguintes propostas: 

1) Declaração imediata do Estado de Greve. (Permitindo assim a paralisação sem a necessidade de 

realização de AGNU conforme a que será realizada no período conclamado). 

2) Transformação imediata do Comando de Mobilização Nacional em Comando de Greve Nacional. 

(A Assembleia Geral Nacional Unificada tem legitimidade estatutária para realizar esta alteração). 

3) Utilização imediata dos recursos necessários do Fundo de Reserva e Fundo ADI/Atribuições para 

a Constituição do Fundo de Greve e custeio das despesas para o Trabalho Parlamentar que deverá 

ser realizado. (Considerando a gravidade do presente cenário, conforme relatado no informe da Diretoria 

Executiva Nacional, a aprovação destes indicativos darão os subsídios necessários para a implementação 

das paralisações e demonstrarão a disposição dos Analistas-Tributários na defesa de seus direitos). 

 

Sérgio Damasceno 

Representante da 7ª Região Fiscal no Comando de Mobilização Nacional do SINDIRECEITA 
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