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Auditores-Fiscais rejeitam
proposta do Governo

P

or 411 votos a sete, os Auditores-Fiscais presentes nas assembleias convocadas pela DS/RJ, em caráter de urgência,
para a manhã do dia 30 de agosto, rejeitaram a tentativa de
acordo salarial com o Governo, baseada no reajuste de 15,8% a
serem pagos em três parcelas, no mês de janeiro de 2013, 2014
e 2015. Embora reconhecendo que itens específicos poderiam
beneficiar a categoria – como a reestruturação da tabela remuneratória para nove padrões –, os filiados entenderam que o índice
e a forma de pagamento já foram amplamente rejeitados em assembleias anteriores. Portanto, seria um retrocesso abrir mão de
negociações pelos próximos três anos em troca de um reajuste
que nem sequer repõe a inflação acumulada desde 2009.
Editorial e página 4

Na falta de auditório, assembleia do MF foi realizada na entrada do edifício-sede

DEBATE POR VÍDEOCONFERÊNCIA
DS/RJ reúne Auditores para videoconferência sobre Portaria Sufis

João Abreu,
presidente
da DS/RJ,
reitera ao
Coordenador
Iágaro a
importância
dos DAS

Após ouvir os argumentos de 16 Supervisores da Fiscalização, em reunião realizada no dia 9 de agosto, a DS/RJ promoveu debate nas dependências do edifício-sede do Ministério da Fazenda, no dia
13, para conhecer os aspectos técnicos do documento, através do Coordenador Geral de Fiscalização,
Auditor-Fiscal Iágaro Jung Martins. A preocupação dos AFRFB era com o iminente esvaziamento
das DRF I e II, por falta de DAS suficientes para as chefias de Equipe da Fiscalização. A conversa
com o Coordenador Iágaro foi mantida por videoconferência, com a presença de dezenas de colegas
lotados nas unidades de Fiscalização do Rio de Janeiro. A ampliação de sete para oito Auditores em
cada equipe foi a consequência imediata da iniciativa da DS/RJ.
Página 2

Relatório do TCU sobre déficit
de AFRFB na Aduana do Galeão
A DS/RJ divulgou, em agosto, o relatório elaborado pelo Tribunal de Contas de União (TCU)
relativo ao déficit de Auditores-Fiscais nos principais aeroportos brasileiros. No Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, conforme divulgado
em diversas ocasiões, a Aduana opera hoje com
menos de cem Auditores-Fiscais. Página 3

DS/RJ alerta para desvalorização
progressiva do serviço público
Em nova entrevista ao Programa Faixa Livre
(Rádio Band AM), veiculada no dia 22 de agosto, para um balanço sobre o movimento reivindicatório, o presidente da DS/RJ, João Abreu, denunciou a desvalorização progressiva do serviço
público no Brasil, fato que se evidencia nas más
condições de trabalho, esvaziamento dos quadros
por falta de concursos e perda salarial. Página 4

EDITORIAL
EXPEDIENTE

A

imensa maioria (89%) dos AFRFB
rejeitou o índice de 15,8%, a ser
pago em três parcelas anuais, de
2013 a 2015 – e mediante o compromisso de não haver qualquer movimento
reivindicatório até a quitação da última
parcela. A proposta causou tanta indignação quanto o Decreto 7.777, publicado no final de julho, que interrompeu de
forma unilateral as negociações com a
categoria.
A desvalorização das carreiras típicas de Estado, com o ostensivo desconhecimento de seu importante papel
para a sociedade brasileira, vem se
tornando uma triste marca do Governo
Dilma Rousseff. Sobressai o estranho
fato de que tamanha inabilidade na
condução do diálogo ocorra exatamente num Governo que diz representar os
Trabalhadores e sempre contou com o
apoio dos servidores públicos – e que
foi guindado ao poder por um partido
cujos fundadores organizaram os principais protestos ocorridos no País, nos
anos de 1980 e 1990.
Numa atitude incongruente com a
trajetória histórica e política de tantos
nomes que ocupam cargos relevantes
na atual Administração, o Governo interrompeu as negociações salariais, de
forma unilateral. Na tentativa de desmobilizar os Auditores-Fiscais, editou
um Decreto (7.777) e duas Portarias
(260 e 275) de cunho intimidatório.
Por fim, impôs às demais categorias
que aceitaram o percentual de 15,8%
um Termo de Compromisso que silencia qualquer reivindicação coletiva
pelos próximos três anos.
O que fica de positivo, em meio ao
total retrocesso desta campanha, foi
o grau de mobilização dos AuditoresFiscais. Atendendo prontamente à
convocação, em caráter urgente, para
a Assembleia Nacional do dia 30 de
agosto, a categoria manteve sua posição em defesa da carreira e por um
reajuste que contemple, realmente, as
justas expectativas dos AFRFB.

Reunião com os colegas da Fiscalização gera iniciativa de ouvir o Coordenador

DS/RJ solicita avaliação
de impacto antes de
publicação da portaria
Após reunir-se com os colegas da Fiscalização,
no dia 9 de agosto, o presidente da DS/RJ, João
Abreu, decidiu debater o teor da portaria da
Subsecretaria de Fiscalização (Sufis), adequando o documento às necessidades das DRF da 7ª
Região Fiscal. A preocupação era com as futuras
implicações da portaria, caso não fosse acompanhada do aumento do número de DAS/FG na Divisão de Fiscalização. Tal fato acarretaria séria
redução do quadro de AFRFB no setor.
A DS/RJ promoveu, então, videoconferência com o Coordenador Geral de Fiscalização,
Auditor-Fiscal Iágaro Jung Martins, realizada
no dia 13 de agosto, nas dependências do prédio do MF, com a presença de dezenas de colegas. Além de conhecer os aspectos técnicos
do documento, o debate trouxe como resul-

tado imediato a ampliação de sete para oito
Auditores em cada equipe.
Conforme destacou o presidente da DS/RJ,
João Abreu, em relação à Portaria, “a principal
preocupação é com a falta de DAS para os Supervisores, que terão aumento de atribuições. Isso
pode causar séria redução do quadro de AFRFB
no setor”. Por isso, João Abreu solicitou que a Sufis “avalie o impacto da portaria antes que seja
publicada”.
Ao final do debate, o Coordenador Iágaro parabenizou a DS/RJ pela “postura ética no encaminhamento da questão”. Ele também afirmou
estar “tranquilo em relação à portaria” e seus
efeitos, assegurando que “o papel da instituição
é dar as melhores condições de trabalho para o
Auditor-Fiscal”.
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Mobilização no Rio de Janeiro
Auditores-Fiscais se opõem à
desvalorização da carreira
14 a 16 de agosto

15 de agosto

16 de agosto –
Na assembleia
do Aeroporto
Internacional do Rio
de Janeiro Galeão/
Tom Jobim, (foto), os
AFRFB votaram pela
operação-padrão
em todos os setores,
com desembaraço
zero durante três
dias, na semana de 20 a 24 de agosto. Foi deliberado, ainda, que todos os passageiros e
bagagens deveriam passar pelo raio-x. Na exportação, optou-se pelo desembaraço de 50%
e processo zero.

16 de agosto – Cumprindo
deliberação da Assembleia
realizada no dia anterior, o
presidente da DS/RJ, João Abreu,
e o representante da 7ª Região
Fiscal no Comando Nacional de
Mobilização, Helio Muylaert (de
pé, à esq.), reuniram-se com
os Auditores-Fiscais da Divisão
de Maiores Contribuintes (Demac). O encontro, destinado a unificar procedimentos
de mobilização, ocorreu na Divisão de Controle de Acompanhamento Tributário
(Dicat). João Abreu destacou que cada setor deveria finalizar somente os processos
inadiáveis. O colega Gilberto Santana (no centro, de azul) relatou o processo de
engajamento da Delegacia Regional de Julgamento (DRJ/RJO) na mobilização.

– Em Assembleia
Nacional, os filiados
decidem, por maioria
de votos, manter
a mobilização
nas semanas
subsequentes. Os
representantes da
DS/RJ solicitaram
o envio de carta
aos parlamentares,
relatando os motivos da mobilização dos AFRFB e solicitando apoio para a reabertura das
negociações, interrompidas pelo Governo no final de julho. No Porto do Rio de Janeiro
(foto), os Auditores decidiram ampliar a operação-padrão para três dias, nas duas últimas
semanas de agosto.

Aeroporto do Galeão tem
recorde negativo de Auditores-Fiscais
16 de agosto – Em carta ao presidente do Tribunal de Contas
da União (TCU), Ministro Benjamin Zymler, a DS/RJ elogia
Relatório do órgão, finalizado em junho, que confirma o déficit de
Auditores-Fiscais nas alfândegas aeroportuárias do país. Porém,
considera discriminatório que a idade cronológica dos colegas
tenha sido apontada como fator de desmotivação e dificuldade
para absorção de novos conhecimentos, conforme consta do
Relatório.
O Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro opera com apenas
96 Auditores-Fiscais – um recorde negativo que preocupa o
Inspetor-Chefe da Alfândega Auditor-Fiscal Claudio Rodrigues
Ribeiro. Em 2010, o quadro era de 140 AFRFB. A situação
crítica foi comunicada ao presidente da DS/RJ, João Abreu, e ao
presidente da Diretoria Executiva Nacional (DEN), Pedro Delarue,
antes de reunião sindical realizada na unidade, no dia 13 de
agosto. Segundo o relatório do Tribunal de Contas da União (TCU),
entre 2003 e 2011, houve aumento de 89% de passageiros de
voos internacionais e perda de 29% dos quadros de controle
alfandegário. O relatório está disponível no seguinte link: http://
portal2.tcu.gov.br/portal/page/portal/TCU/comunidades/
programas_governo/areas_atuacao/transporte/relatorio_voto_
acordao_aeroportos.pdf

– Em reunião
na Divisão de
Programação
da Fiscalização
(Dipac) das DRF
I e II (foto), o
presidente da
DS/RJ, João
Abreu (na foto, de
azul), reafirmou
a importância do
esforço de mobilização na zona secundária – além do impacto na arrecadação,
suas ações garantem o necessário respaldo à zona primária.

21 de agosto

17 de agosto

– O Secretário
de Relações
do Trabalho do
Ministério do
Planejamento,
Sérgio Mendonça,
apresenta à
categoria proposta
de reajuste de
15,8%, pagos
entre 2013 e
2015, mediante
o compromisso
de não haver
movimento
reivindicatório
durante esse
período. A Diretoria
Executiva Nacional
(DEN) convocou
Assembleia
Nacional
Extraordinária no
dia 22 de agosto,
para avaliação da
proposta.

– O presidente
da DS/RJ,
João Abreu, o
secretário-Geral
Robson Guedes
e os apoiadores
Ednira Maria e
Luiz Fernando
Del-Penho
percorreram
o prédio do
Ministério
da Fazenda,
convocando os
filiados para
a Assembleia
Nacional de
22 de agosto.
A proposta de
reajuste salarial
apresentada
pelo Governo
foi o ponto
prioritário da
pauta.
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22 de agosto – Numa entrevista de 25
minutos ao programa Faixa Livre, da Rádio
Band AM, o presidente da DS/RJ, João Abreu,
fez um balanço do movimento reivindicatório e
enfatizou o achatamento salarial dos AuditoresFiscais, desde o Governo FHC. Destacou,
ainda, a ausência de legislação que norteie
a negociação coletiva no âmbito do serviço
público – o aspecto poderia estar definido
com a regulamentação da Convenção 151, da
Organização Internacional do Trabalho (OIT),
ratificada pelo Senado em abril de 2010. Na
entrevista, João Abreu também faz uma defesa
da Aduana, como órgão intrínseco da Receita
Federal e essencial para o Estado brasileiro.
(Link: http://programafaixalivre.org.br/blog/
faixa-livre-22082012-joao-abreu-sindifisco-rj/)

21 de agosto – Reunida (foto) para determinar

a posição da entidade sobre o reajuste salarial, a
diretoria da DS/RJ decidiu pelo encaminhamento
contrário à proposta, na Assembleia Nacional
do dia seguinte. No entendimento da DS/RJ,
o índice de 15,8% é insatisfatório, pois desde
2008 os servidores federais não recebem sequer
a reposição das perdas inflacionárias, em torno
de 22%. Os representantes local e regional
no Comando Nacional de Mobilização (CNM)
– respectivamente, Luiz Fernando Del-Penho
e Helio Muylaert – participaram da reunião.
Eles fizeram referência ao Editorial divulgado
pelo CNM, no dia 20 de agosto. O documento
(“Aceitar oferta do governo é admitir que
a pauta reivindicatória não é séria”) se
contrapõe com firmeza à proposta do Governo e conclama a categoria a se manter “forte e coesa na mobilização”.

Porto do Rio de Janeiro

Inspetoria RJO

22 e 23 de agosto – Em Assembleia Nacional (na foto, prédio do

MF), a proposta do Governo é rejeitada nas diversas unidades. O
percentual apresentado e a forma de pagamento foram os mesmos
para a maioria das carreiras típicas de Estado. O resultado sinalizou
o grau de insatisfação dos AFRFB com a tentativa de desqualificação
da carreira.

Aeroporto Internacional
DRF/Volta Redonda
28 de agosto – Auditores-Fiscais do Porto do Rio de Janeiro, Aeroporto Internacional Tom Jobim, DRF/Volta

Redonda e Inspetoria do Rio de Janeiro entregaram seus cargos de chefia, em protesto contra a progressiva
desvalorização da carreira – situação acentuada a partir da proposta de reajuste de 15,8%. (Fotos)

AGENDA SOLIDÁRIA

30 de agosto – Por 411 votos a sete, as assembleias do Rio
de Janeiro rejeitam a tentativa de acordo salarial com base nos
15,8% em três parcelas. Os presentes também deliberaram pela
continuidade da mobilização até a Assembleia Nacional do dia 4 de
setembro. Devido ao caráter de urgência na convocação, a assembleia no edifício-sede do Ministério da Fazenda ocorreu na entrada
do prédio (foto), ao meio-dia.
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30 de agosto – 30 de agosto – Na assembleia conjunta
do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro e da Divisão
de Repressão ao Contrabando e Descaminho (Direp), no
dia 30 de agosto (foto), os Auditores-Fiscais encaminharam
manifesto à Diretoria Executiva Nacional (DEN). Eles
reivindicam do Sindicato “o compromisso formal de realizar
gestões junto ao Congresso Nacional para aprovar, de
modo imediato”, a inclusão dos AFRFB na PEC 443/2009.
Também solicitam da DEN a “garantia formal de encaminhar
favoravelmente, junto à base aliada [parlamentares], a
aprovação da PEC 443/2009 até dezembro de 2013”.
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O diretor de Assuntos Parlamentares da DS/
RJ, Paulo Torres (foto), representou os Auditores-Fiscais do Rio de Janeiro no ato público
que reuniu servidores federais, no dia 21 de
agosto, para expressar a insatisfação com
o índice de reajuste proposto pelo Governo.
Em passeata, o grupo percorreu a Avenida
Rio Branco, uma das principais artérias do
Centro da cidade. Durante o ato, Paulo Torres lembrou que metade do salário dos brasileiros já está naturalmente comprometida
com tributos. Portanto, não se pode falar em
“reajuste” de 15,8% – principalmente, por
se tratar de percentual muito abaixo da inflação nacional dos últimos quatro anos.

