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AUTOR PROPOSTA 
 

DEN 

 

DS ESPÍRITO SANTO 1)Dissolução do CNM ou que o mesmo seja diretamente dirigido pela DEN. 
2) Ação contra as transformações do atual cargo AFRFB (Previdência, fiscais de várias áreas que se transformaram em AFRFB).  
3) Que a DEN analise e promova Definição Jurídica sobre o Porte de Arma e/ou trabalhe para acrescentar a Carreira Auditoria da RFB no 
projeto de lei do Deputado Federal Bolsonaro (RJ).  
4) Confecção de cartazes, faixas, camisas e criação de um "dingle" alusivos a ADI 4616.  
5) Deliberar sobre o uso de roupa preta às quartas-feiras, até solução da ADI 4616 

DS GOIÁS 1)A criação de uma comissão para fazer um estudo crítico sobre a motivação constante do processo administrativo, que autoriza a criação 
de vagas para os cargos de AFRFB, ATRFB e ATAS para os próximos concursos. Ocorre que a proporcionalidade de vagas vai enfraquecer o 
nosso cargo podendo até levá-lo à extinção a longo prazo. Constatando que tais exposições de motivos é falho, como tudo leva a crer, possa 
a DEN representar ao Ministério Público para que este, como fiscal da lei, conteste e peça a anulação do concurso. 
2)Que as DS faça junto a cada SETEC um levantamento dos perfis dos demais servidores de forma a comprovar o desvio de função, 
oferecendo subsídio para responsabilizar por Improbidade Administrativa  os atuais gestores da RF. 
3)Que quando do transito em julgado da ADI 4.616 e ACP, que a DEN, por intermédio de sua diretoria jurídica, estude a viabilidade jurídica de 
propor ação de danos materiais em favor do SINDIRECEITA, em desfavor do SINDIFISCO, bem como uma ação coletiva de danos morais 
pelo dano causado a cada Analista, tendo no polo passivo o SINDIFISCO. 
4)Que tendo em vista várias tentativas frustradas da DS/GOIÁS em conseguir empréstimo no valor de R$ 100.000,00 (Cem Mil Reais) junto a 
atual Diretoria da DEN, valor este a ser aplicado na conclusão da sede do SINDIRECEITA em Goiás, solicita que o assunto seja colocado em 
pauta para ser discutido junto ao Conselho, buscando assim a possibilidade de o referido empréstimo  ser autorizado via conselho, sendo 
extraído do Fundo de Reserva e posteriormente resgatado em 20 (Vinte) parcelas mensais de R$ 5.000,00 (Cinco Mil Reais), com a 1ª parcela 
vencendo logo após a conclusão da obra. 

DS NATAL RN 1)Que sejam implementadas as decisões que foram tomadas no CNRE de maio de 2011;  
2) Que a questão da substituição da Vigilância Armada pela Vigilância Eletrônica nas Agências da Receita Federal seja discutida no CNRE, 
para que seja visto qual será a posição do SINDIRECEITA em nível nacional. 

CEDS /PR 1) Proposto pela DS-Paranaguá que se discuta a entrada com uma ação judicial contra os três auditores de Paranaguá, autores do texto da 
Unafisco Sindical, que conforme divulgado baseou os argumentos admitidos pelo MPF que deram causa à ADI 4616 – tal ação tem o intuito 
de servir de exemplo a outros que tentarem prejudicar os ATRFB, que tem que responder em juízo;  
2) Proposto pela DS-Curitiba que se façam atos públicos de pequena duração (exemplo, 1 hora);  
3) Que se coloque no sítio do sindicato um banner expondo todas as informações a respeito da ADI nº 4616;  
4) Que se faça uma carta padrão a ser entregue a todos os dirigentes da SRF;  
5) Proposto pela DS-Maringá que se discuta a definição de regras a serem utilizadas para a compra de passagens aéreas e hospedagens 
intermediadas pela agência Zeus Turismo;  
6) Proposto pelo CEDS-PR que se questione o desfecho da Resolução CNRE nº 001/2010, e outras decisões em CNRE posteriores, pois 
estranhamente, no texto da ata do último CNRE, dá a entender que, em vez de devolver o valor devido às DS do Paraná pelo pagamento das 
despesas com a intervenção na DS-Foz do Iguaçu, descontou o valor pago pelo distrato com a Itaipu, não restando mais nada a ser devolvido 
às DS, o que obviamente contraria todas as decisões anteriores do Conselho Nacional. 
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CEDS / RJ 1)Deverá ser estipulada como proposta de negociação salarial o aumento do subsídio com no mínimo ocorrendo o alinhamento com o 
subsídio do Analista do Banco Central.  
2) O SINDIRECEITA viabilizará a impetração de Ação Popular contra novos concursos para a Carreira ARFB e demais servidores da RFB 
enquanto não for saneada a gestão de recursos humanos da RFB. Deverá ser contratado escritório de advocacia a fim de elaborar a inicial e 
acompanhar sua tramitação. Como o instrumento da Ação Popular não pode ser proposto pelo SINDIRECEITA, mas somente por pessoas 
físicas em gozo da cidadania, a contratação deverá prever salvaguardas aos impetrantes. A proposta será detalhada por ocasião da 
apresentação e defesa no CNRE.  
3)Divulgação às demais entidades em negociação com o MPOG, inclusive e especialmente as entidades que compõem a chamada 
Campanha Salarial Conjunta com o Sindifisco, de que o governo não tem recursos para atender as reivindicações salariais do serviço público 
federal porque a administração da Receita Federal do Brasil, deixa escoar pelos ralos da prescrição, decadência e homologação automática, 
bilhões de reais em créditos tributários não arrecadados.  
4)Que o CNRE encaminhe a AGNU a deliberação de que todos os filiados detentores de cargos da Administração solicitem exoneração em 
Ato publico.  
5) Que o CNRE delibere que todos os detentores  de cargos no SINDIRECEITA solicitem exoneração imediatamente de cargos na 
Administração da RFB.  
6) Retornar à versão antiga do sítio do SINDIRECEITA, melhorar a comunicação institucional com o filiado através da área restrita e com o 
público externo através da utilização das redes sociais Facebook, Orkut, Twitter e YouTube.  
7) Utilizar as redes sociais para divulgação de assuntos de interesse da categoria, além de pontos polêmicos expondo a Receita Federal do 
Brasil, inclusive com produção de vídeos de curta duração e linguagem humorística explorando a subutilização e despreparo da mão de obra 
fiscal.  
8) Que a Mesa Diretora do CNRE, divulgue as Atas recebidas com os assuntos que serão apreciados pelo CNRE, aos Delegados Sindicais e 
Presidente de CEDS, no prazo mínimo de 10 dias, para que possam ser discutidos e deliberados nas Delegacias Sindicais e CEDS. 

CEDS/ RS 1)Que os filiados sejam descontados em seis parcelas de R$ 50,00 (cinquenta reais) sem a participação das Delegacias Sindicais e dos 
Conselhos Estaduais de Delegacias Sindicais com seus repasses mensais na composição do referido fundo, e em meses a serem definidos 
no CNRE. 
2)Que seja levado ao CNRE, como proposta do CEDS/RS, tal utilização a nível nacional. Aprovada por unanimidade a sugestão de utilização 
do texto: “No exercício das atribuições de Analista Tributário da Receita Federal do Brasil, previstas no artigo 6º, § 2º da Lei 10.593, de 06 de 
dezembro de 2002 e regulamentadas pelo Decreto nº 6.641, de 10 de novembro de 2008, nos artigos 3º, 4º e 5º e seus respectivos incisos em 
caráter geral e concorrente às atribuições do Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil... (efetivei, conclui, analisei, etc)”, nos despachos 
executados pelos Analistas-Tributários] 
3)Diante do fato de que o Comando de Mobilização não ter acatado todas as sugestões enviadas em AGNU e ainda não ter apresentado uma 
ação realmente impactante ou que contemple os anseios dos colegas, o CEDS/RS encaminha proposta ao CNRE para que seja feita MOÇÃO 
DE REPÚDIO cujo texto será elaborado a critério do CNRE para ser encaminhado a CONDSEF sobre a ADI nº 4616. 

CEDS/SP 1)Proposta que haja oficinas para levantamento das ações que vêm sendo tomadas pela administração contra o ATRFB, compilando os atos 
infralegais, baseado em estudo pré-existente da DEN. A compilação suportará a proposta de Controle Externo da RFB, desmistificando o 
aparente crescimento da arrecadação, que de fato poderia ser bem maior e com maior justiça fiscal.  
2) Ter uma definição nacional da forma de atuação dos ATRFB nos Processos Administrativos Fiscais;  
3) Definição da revisão salarial atual – acompanhar a ação no STF que trata sobre o assunto – aplicabilidade do mandado de injunção 
proposto pela entidade Anajustra ;  
4) Cobrar disponibilização pela DEN dos dados da análise das portarias de competência para avaliar o papel do ATRFB; 
5) Reforço ao jurídico do Sindireceita, tendo em vista os efeitos da sobrecarga de serviços causarem impactos inclusive no atendimento aos 
filiados;  
6) Fazer levantamento completo da ocupação de cargos na RFB; 

 


