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INFORME CLM RECIFE Nº 15 

REUNIÃO DO CLM RECIFE COM CHEFES DAS UNIDADES DO RECIFE 

“DIA DO COMPROMISSO” 

 

 

O Comando Local de Mobilização – CLM Recife, composto pelos seguintes Auditores-Fiscais: 

Aldemir Alves de Arruda; Gaspar Cordeiro Leão; Helder Jesus de Santana Gordilho; Jayme de Castro 

Montenegro Filho; Kléber Ferreira de Araújo; Maria da Conceição Arnaldo Jacó e Maria Luzia 

Domício Silva, atendendo ao planejamento do CNM e da DEN, realizou na manhã do dia 

02/05/2022, com o apoio logístico e tecnológico da DS Recife, sob a coordenação do seu integrante 
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Helder Jesus de Santana Gordilho, a ação denominada “Dia do Compromisso”, caracterizada por 

uma reunião presencial no Auditório da SRRF04 com os chefes de unidades do Recife, Chefes de 

Equipes e Presidentes de Turmas da DRJ, aberta à participação de todos os Auditores-Fiscais, tendo 

como objetivo obter dos referidos chefes o compromisso de apoio à mobilização da categoria pela 

valorização do cargo e da própria Receita Federal, afastando qualquer ameaça de retaliação aos 

Auditores Fiscais mobilizados que se encontram em teletrabalho, tendo em vista o e-mail emitido 

em 26/04/2022 pelo Gabinete da Secretaria Especial da RFB sobre o Programa de Gestão, no qual 

explicita ser uma determinação o desligamento do programa de gestão nos casos previstos na 

Portaria nº 68/2021, citando-se o caso específico de teletrabalhistas em equipes sem chefe titular 

ou substituto e o não cumprimento de metas. 

Atendendo a pedidos, a reunião foi transmitida virtualmente para as demais DS da 4ª Região Fiscal. 

Além de diversos chefes de equipes, Presidentes de Turmas da DRJ e demais Auditores Fiscais, 

fizeram-se presentes os seguintes Auditores Fiscais, Chefes, titulares e substitutos, de unidades da 

RFB no Recife: José Honorato de Sousa, Superintendente da 4ᵃ RF; Ginaldo Antônio Freire, 

Superintendente Adjunto da SRRF04; Carlos Eduardo da Costa Oliveira, Delegado da DRF/Recife; 

Romero Maynard de Arruda Falcão, Delegado Adjunto da DRF/Recife; Maurício Valença Filho, 

Delegado da DRJ/Recife; Daniela Araújo Vieira Cavalcanti; Delegada da Alfândega do Recife e Jomar 

Marinho Rocha, Inspetor do Aeroporto Internacional do Recife Gilberto Freyre. 

A reunião foi aberta pelo Coordenador, membro do CLM, Helder Jesus de Santana Gordilho, que 

esclareceu o seu objetivo e a importância da ação “Dia do Compromisso”, tendo em vista as ameaças 

de desligamento do programa de gestão sobre os colegas teletrabalhistas que se encontram 

mobilizados.  

Ressaltou que a experiência bem-sucedida do Teletrabalho trouxe conforto para os Auditores fiscais 

e redução de custos e ganho de produtividade para a RFB, não podendo ser posta em risco devido 

à mobilização da categoria, onde o grau de justeza é tamanho que nasceu espontaneamente em 

dezembro de 2021 em função do descaso e da forma aviltante como vem sendo tratados a RFB e a 

categoria, motivo pelo qual não haverá conformação com qualquer medida de retaliação. 

Destacou que uma das decisões de assembleia foi justamente a entrega de funções, não havendo 

sentido retaliar os Auditores fiscais de grupos de trabalho cujos chefias, atendendo deliberação de 

assembleia, entregaram suas funções, que, juntamente com os demais Auditores Fiscais vivem a 

mesma situação de sucateamento e desprestígio e lembrou que todos nós nos aposentaremos como 

Auditores Fiscais, cargo efetivo, e não como delegados ou superintendentes, cargos em comissão. 

Que a intenção da mobilização é sairmos vitoriosos desta política governamental de sucateamento 

da RFB e de não cumprimento da regulamentação da Lei nº 13.464/2017. 

Relembrou que em assembleia significativa, com um percentual superior à 90%, deliberou-se pelas 

operações “Risco Zero” (na Aduana) e “Meta Zero” (na zona secundária), bem como deliberou-se 

por apresentar “representações” contra colegas (gestores ou não) que se encaminhem em sentido 
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contrário ao que foi deliberado, ressaltando que até a semana passada já haviam sido encaminhadas 

14 (quatorze) representações. 

Neste sentido, mencionou que a reunião objetiva que os Auditores gestores firmem o compromisso 

de que não ocorrerá retaliação aos Auditores em mobilização. Solicitou, então, o pronunciamento 

dos gestores sobre esses compromissos. 

Fizeram uso da palavra franqueada os Auditores-Fiscais: Dauzley Miranda, Presidente da DS Recife; 

José Honorato de Sousa, Superintendente da 4.ᵃ RF; Ginaldo Antônio Freire, Superintendente 

Adjunto da SRRF04; Carlos Eduardo da Costa Oliveira, Delegado da DRF/Recife; Gaspar Cordeiro 

leão e Maria da Conceição Arnaldo Jacó, ambos membros do CLM. 

O Auditor Fiscal, Presidente da DS Recife, Dauzley Miranda, fez referência ao bom relacionamento 

existente na 4ᵃ RF entre os colegas gestores e demais Auditores. Destacou o difícil e longo trâmite 

do procedimento das Representações, motivo pelo qual a DS Recife encaminhou sugestão para o 

CDS para implementação de um rito sumário esperando que seja aceito e resolvido no CDS que 

ocorreria no dia seguinte. 

Gaspar Cordeiro Leão mostrou-se indignado com a falta de engajamento na defesa da RFB do 

Secretário Especial da RFB, Auditor Fiscal Júlio César Vieira Gomes, que na gestão anterior da DEN 

foi Diretor Jurídico do Sindifisco, não entendendo como pode, então, retaliar os colegas 

mobilizados, com ameaças de exclusão dos teletrabalhistas, por meio de um e-mail que ataca 

exatamente um dos pilares da mobilização, deliberado em assembleia, que é a entrega das funções. 

Exortou os colegas a efetivamente entregarem suas chefias. 

O Auditor Fiscal José Honorato de Sousa, Superintendente da 4ᵃ RF, iniciou sua fala afirmando já 

ter estado no outro lado, como sindicalista, à frente de mobilizações que se deram em outros 

contextos. Ali, já não concordava com tudo o que fazia o Sindicato; como ainda hoje não concorda. 

Também não concorda com tudo o que faz a Administração. Mas, registrou que isso é uma evolução. 

Disse que alguma coisa, entretanto, está sendo feita e que trará resultados. 

Sobre a mobilização, demonstrou receio de que a categoria se afaste demais e perca a noção do que 

é permitido em lei, sujeitando-se a punições, que não se pode sair da linha, devendo-se manter uma 

segurança institucional. Usou a frase: “Um olho no peixe (objetivos), o outro no gato (punições)”. 

Fazendo referências a movimentos do passado, ressaltou que a discussão naquela época era se fazia 

greve como ou sem assinatura de ponto. E, ao decidir pela greve com assinatura de ponto, desejava 

que o administrador praticasse uma falsidade ideológica, confirmando que o servidor estava 

trabalhando. Ou seja, não queria assumir as consequências da greve. Pediu reflexão. Concluiu que 

a categoria nunca fez greve. 

Para a mobilização atual, fez a seguinte pergunta, também para reflexão, segundo afirmou: “Qual o 

heroísmo de estar na trincheira e não na linha de frente?”.  
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Afirmou que o teletrabalho veio como fuga do ponto eletrônico e para regularizar situações de fato 

que já existiam, inclusive com pessoas trabalhando no exterior, quando a documentação expressava 

que a pessoa se encontrava no local de trabalho. Na Administração anterior, com o então Secretário 

Especial José Tostes e o Subsecretário Geral da RFB Décio, por receio de que fosse dado o passo 

errado, não se implementou o Teletrabalho. A nova Administração assumiu o risco. Mas, 

implementou-o num momento sensível, o que pode levar à má interpretação. Defendeu que a RFB 

apenas adaptou-se à definição, que não foi por ela tomada, mas que precisa prestar conta. O e-mail 

do Gabinete, explicou, é apenas uma orientação do que já está posto nas regras e que deve ser 

cumprido, senão, os Órgãos Externos o farão. E, que, neste caso, não tendo mais o controle do 

ponto, a Administração e chefiados tem que fazer o que está disposto nas regras, para que não 

fiquem sujeitos a punições.  

Ressaltou que todos os discursos da Administração são no sentido de reconhecer a mobilização e 

de que não há intenção de prejudicar o movimento. Mas, que o próprio Sindicato não respondeu 

com adequação ao ser perguntado pela Administração, se a categoria estaria em greve, haja vista 

as informações zeradas. Destacou que o teletrabalho libera do ponto, mas exige a prestação de 

informações no sistema. Assim, deixar as informações zeradas faz com que a mobilização fique 

exposta. E, equipe sem chefe abre totalmente a guarda, deixando a testa sob mira, o que traz 

preocupação. Indagou e respondeu: “Por que não permitir manter um chefe na equipe? Vocês são 

livres para decidirem. Mas, deixem a Administração livre para tomar as medidas”. Argumentou que 

se o Secretário Especial da RFB “chutar o pau da barraca”, no dia seguinte assumirá outro Secretário 

Especial que cobrará exatamente o que tem que ser cobrado. Sugeriu que não se deixe a testa na 

mira, concluindo que o e-mail é para cumprimento do que está estabelecido na norma. 

Por sua vez, o Auditor Fiscal Ginaldo Antônio Freire, Superintendente Adjunto da SRRF04, fez uma 

análise sobre as situações paredistas do passado e atual, destacando que antes se tinha muita 

margem de manobras para acomodar os movimentos paredistas. Mas, que a situação atual traz 

outra realidade.  

Avaliou que o Teletrabalho atende uma reivindicação da categoria, cuja flexibilidade trouxe muito 

interesse para os Auditores Fiscais, tendo sido o Subsecretário Geral da RFB, José de Assis Ferraz 

Neto a assumir a implementação do Programa de Gestão na RFB, em diversas áreas, até mesmo 

sem uma avaliação prévia. Mas, registrou que o Teletrabalho é regrado por Decreto Presidencial, 

por Instrução Normativa da Secretaria de Gestão e Desempenho de Pessoal do Ministério da 

Economia e que a Portaria da RFB apenas se adequa aqueles regramentos.  

Mencionou que o teletrabalho traz responsabilidade para todos, haja vista que o servidor se 

compromete a executar um planejamento e materializa o seu processo de trabalho, registrando e 

dando publicidade de tudo o que fez, toda a sua entrega, sem necessidade de controle de ponto. 

Que tal instrumento será auditado pela AGU. 

Com o movimento paredista, o Auditor Fiscal, por deliberação de Assembleia, poderá publicar 

produtividade zero no D.O.U, produzindo provas contra si. Reforçou a fala do Auditor Fiscal José 
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Honorato de Sousa, Superintendente da 4ᵃ RF, dizendo que este fato traz grande preocupação, 

tendo em vista que o Sindicato não informou que a categoria se encontra em greve. Está-se 

documentando os desempenhos institucional e individual e que a AGU já se ofereceu para tomar 

alguma medida. 

Por ser uma situação nova, defendeu que se deve buscar alternativas, mecanismos para contornar 

essa situação, de forma que não prejudique a mobilização. Destacou que a mobilização na Zona 

Primária está incomodando e que deve servir para pressionar. 

Registrou, entretanto, que mais de 90% dos teletrabalhistas, que ali estão por conveniência, atingiu 

a meta 1 e quem derrubou essa meta foi os que trabalham presencialmente, pois o não atingimento 

da meta não lhes traz nenhum prejuízo. E, que ninguém pressionou esses servidores que cumpriram 

a meta em plena mobilização. O fato, ressaltou, demonstra grande individualismo, não havendo 

comprometimento com o coletivo. Assim, mencionou que a exclusão, se implementada, será em 

número resumido, mínimo. Mesmo assim, atestou que a SRRF04 está se reunindo para mitigar essa 

questão. 

Acrescentou que se o auditor quiser sair do Teletrabalho inexiste regra impeditiva. 

Visando corrigir uma informação na fala do Auditor Fiscal José Honorato de Sousa, Superintendente 

da 4ᵃ RF, acerca de que a categoria nunca teria feito greve, o Auditor Fiscal Dauzley Miranda, 

Presidente da DS Recife, informou já ter tido ponto cortado em movimentos paredistas da categoria, 

cujo ônus foi assumido pelo Sindicato, tendo esta situação ocorrido com diversos colegas. Também, 

respondendo o questionamento se a categoria estaria em greve, neste movimento atual, afirmou 

que este é um movimento diferente, com Operação Padrão na Zona Aduaneira e não paralização na 

Zona Secundária, onde o Caderno de Mobilização diz para trabalhar e apenas deixar de usar o 

computador em alguns dias da semana. 

Sobre o Teletrabalho registrou que a Portaria da RFB determinou a não avaliação no 1º trimestre de 

2022 e que o Teletrabalho vem em substituição ao concurso de remoção. Solicitou, então, que os 

Administradores da 4ᵃ RF, que estão mais próximos da Alta Administração, levem essa situação e 

dificuldade, na tentativa de se chegar à uma negociação. 

Inscrevendo-se para falar, o Auditor fiscal Helder Jesus de Santana Gordilho, membro do CLM, fez 

contrapontos às falas de José Honorato de Sousa e Ginaldo Antônio Freire, afirmando que estamos 

reaprendendo a fazer greve, haja vista que praticamente fomos impedidos de fazer greve. Que 

estamos em momento de exceção, em não normalidade e que por sermos trabalhadores, 

necessitamos de nossos salários para vivermos. Que é preciso ter coragem de defender a RFB e a 

categoria. É uma defesa da própria sociedade. Indagou: “como vamos trabalhar em normalidade, 

com os Auditores Fiscais com a granada no bolso e em quase extinção?”; “Como os Administradores 

vão gerir essa casa até o final do ano? Vão deixar que a RFB sucumba?”. 

Destacou que o Teletrabalho é um sucedâneo do concurso de remoção, que serve para que haja 

funcionalidade na RFB. Dessa forma, reforçou, temos que buscar construir uma unidade, sendo mais 



 
 

6 
 

efetivo e assumindo as decisões deliberadas em assembleia, para pressionar o Governo a 

regulamentar a Lei nº 13.464/2017, a restabelecer o orçamento da RFB e a promover o concurso 

público para carreira específica da RFB. 

E, acerca da inexistência de chefia e substituto em algumas equipes de trabalho, ressaltou que pelo 

Princípio de Hierarquia, a autoridade mais elevada pode avocar para si as atribuições de avaliar os 

Auditores Fiscais sob sua coordenação, não havendo sentido excluir os Auditores do Teletrabalho 

por falta de chefia. Que esta é uma forma de se estabelecer uma correlação de forças, posto que 

sem essa correlação, todos perderemos. 

Também esclareceu o equívoco da informação dada na fala anterior do Presidente da DS Dauzley 

Miranda, posto que, na Zona Secundária, a categoria deliberou em Assembleia pela operação “Meta 

Zero” e que quanto à esta, o Caderno de Mobilização estabelece o não preenchimento do “FRA – 

Formulário de Registro de Atividades”. 

Na sequência, a palavra foi repassada ao Auditor Fiscal Carlos Eduardo da Costa Oliveira, Delegado 

da DRF/Recife, que mencionou ter defendido o posicionamento de os delegados assumirem 

temporariamente a avaliação dos Auditores Fiscais de Equipes sem chefia e substituto. Mas, que 

infelizmente, não houve a concordância do Gabinete, que avocou para si o ato de exclusão, que 

independerá do delegado. 

Concordou com o Auditor Fiscal Dauzley Miranda de que não haja produtividade Zero na Zona 

Secundária, mas, sim uma menor produtividade.  

Informou que conversou com as suas equipes, que estão sem chefia, para que os membros 

indiquem, até a data limite estabelecida no e-mail, um nome de um colega para assumir a chefia. 

Defendeu que a avaliação do 2º trimestre é uma coisa que pode ser negociada. 

E, declarou que os Delegados da 4ª RF estão engajados na mobilização, tendo em vista que há na 4ᵃ 

RF 31 (trinta e um) servidores sem chefia e substituto, quando a 8ᵃ RF só tem 18 (dezoito) servidores. 

A Auditora Fiscal Conceição Jacó, membro do CLM, utilizou-se da fala franqueada para lembrar o 

objetivo da reunião, denominada “Dia do Compromisso”, ação planejada pelos CNM e DEN e 

organizada, no Recife, pelo CLM, que seria obter dos Auditores gestores da 4ª RF o compromisso de 

não retaliar os Auditores Fiscais em mobilização. 

Relembrou que a Assembleia deliberou pela entrega de chefias e pelas operações “Risco Zero (na 

Aduana) e “Meta Zero” (na Zona Secundária). Que o Teletrabalho tem sido utilizado por alguns 

colegas como sucedâneo do concurso de remoção, o que denota exatamente a ausência do 

concurso público, cuja realização é uma das reivindicações de nossa pauta de mobilização. 

Registrou que o Teletrabalho, não obstante ser de interesse de muitos Auditores, pela flexibilidade 

que ele traz, ao ser utilizado como instrumento de Programa de Gestão, tornou-se um forte 

instrumento de gestão, de grande interesse da Administração, como instrumento de controle sobre 
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o trabalho individual de cada servidor e de provável punição, o que dificultará a participação em 

movimentos futuros de mobilização, se não houver uma forte coesão da categoria. 

Reconheceu, então, que o tema Teletrabalho merece ser melhor debatido, inclusive sobre o ponto 

de vista de inserção do mesmo como Programa de Gestão na RFB.  

Mas, tendo em conta o objetivo da ação “Dia do Compromisso”, sobre a presente ameaça de 

retaliação, presente no citado e-mail, alertou que a exclusão do servidor do Teletrabalho a ser 

efetuada de ofício em Portaria, seja esta emitida pelo chefe da Unidade ou pelo Gabinete da RFB, 

por avocação, terá como base decisão motivada do chefe imediato, ou do gestor da atividade ou do 

processo de trabalho, conforme previsão constante no art. 15, inciso II, segundo os motivos 

previstos nas letras “a” a “d”, da Portaria RFB nº 68, de 27 de setembro de 2021. E, neste sentido, 

exortou os colegas chefes de equipe da 4ᵃ RF, que ainda não tiveram exoneração de suas chefias, 

bem como os Delegados, a não adotarem tal medida, no sentido de não possibilitar a exclusão dos 

colegas em mobilização. 

Hélder Santana enfatizou a importância do encontro presencial realizado, denominado “Dia do 

Compromisso”, como mais um componente para fortalecer a mobilização e encerrou a reunião. 

Comando Local de Mobilização no Recife 

Recife, 02/05/2022  


