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INFORME CLM RECIFE Nº 19 - ATO PÚBLICO NACIONAL 

DATA: DIA 29 DE JUNHO DE 2022, das 10 às 12h 

 

OBJETIVO: Mostrar ao público a indignação dos Auditores-Fiscais com o desmonte da 

RFB e com a desvalorização do cargo, exigindo-se o atendimento aos pleitos da 

categoria, constantes da pauta reivindicatória da mobilização iniciada em dezembro de 

2021, bem como chamar a atenção para o PLP nº 17/2021, denominado pelos 

Auditores como “Código de Defesa do Sonegador”, posto que, se aprovado, trará 

grandes prejuízos para a Instituição, para os Auditores-Fiscais e para a Sociedade, 

beneficiando unicamente os interesses dos maus pagadores de tributos.  

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, promoveu na manhã do dia 29 de 

junho de 2022, com o apoio logístico Delegacia Sindical - DS Recife, sob a coordenação 

do seu integrante Helder Jesus de Santana Gordilho, o Ato Público Nacional 

idealizado pelo Comando Nacional de Mobilização – CNM, em conjunto com a 

Diretoria Executiva Nacional do Sindifisco – DEN e a Mesa Diretora do CDS, em frente 

ao prédio da Superintendência da  4ª Região Fiscal da RFB0, situado à Av. Alfredo 

Lisboa, nº 1152, no Bairro do Recife.  
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O ato contou com a participação de delegação representativa dos Auditores-Fiscais da 

DS Alagoas. As demais Delegacias Sindicais da Região, impossibilitadas de comparecer 

ao ato em frente à sede da Superintendência da 4ª RF, fizeram atos próprios em suas 

jurisdições. 

Na abertura do ato, o coordenador Helder Jesus de Santana Gordilho anunciou a 

realização do ato e os motivos de indignação dos Auditores-Fiscais da RFB, quais 

sejam, o desmonte da instituição e a desvalorização que vêm sofrendo as autoridades 

tributárias e aduaneiras da União.  

Os Auditores-Fiscais empunharam faixas com os seguintes dizeres: “Os Auditores-

Fiscais da Receita Federal do Brasil exigem o imediato cumprimento da Lei nº 

13.464/2017”; “Auditores mobilizados pela regulamentação do Programa de 

Eficiência Institucional”, “ Não ao Código de Defesa do Sonegador, PL 17/2021”, “Por 

concurso Público e reposição do orçamento da Receita Federal”. Algumas delas foram 

afixadas no Portão do prédio da RFB,  para exposição pública. 

O Coordenador do evento, Helder Santana, após sua fala inicial, convidou para fazer 

uso da palavra o Presidente da DS Recife, Auditor-Fiscal Dauzley Miranda, em seguida, 

o Presidente da DS Maceió, José Gonzaga. 

Em seguida, a fala foi franqueada, momento em que os Auditores-Fiscais Eduardo 

Bandeira, da DS Alagoas, Gaspar Cordeiro Leão e Conceição Jacó, ambos membros do 

CLM Recife, transmitiram seus pensamentos, indignação e disponibilidade em dar 

continuidade à luta. 

Comando Local de Mobilização Recife 

Recife, 29 de junho de 2022 

 

 


