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Diretoria da DS/BH do Sindifisco Nacional
gestão 2009 / 2011
A Diretoria da Delegacia Sindical de Belo Horizonte
do Sindifisco Nacional tomou posse em solenidade
realizada no auditório do Ministério da Fazenda
no dia 17 de setembro de 2009

Apresentamos a primeira edição do informativo mensal da DS/BH, ainda sem denominação e projeto editorial
definidos. Jornal DS/BH é uma denominação provisória. Aceitamos sugestões para o nome definitivo do jornal.
Brevemente será formado o Conselho Editorial constituído por todos os filiados que queiram participar.
Esperamos com a publicação deste jornal, integrar plenamente o Auditor Fiscal ao sindicato.
Nesta edição, apresentamos os principais fatos e notícias da sua DS/BH.
Boa leitura!

Mensagem da presidente da
DS/BH Adelaide de Macêdo Matos

Caros colegas Auditores Fiscais,
É grande o desafio do futuro que bate
à porta, com seus riscos, mas também
com as suas possibilidades. Como expresso em nossa plataforma, estaremos
sempre comprometidos com o fortalecimento e a intensificação das nossas
lutas. Lutaremos com transparência e
independência do governo e da administração, por melhores condições de trabalho físicas e técnicas, por treinamento
institucional em legislação e sistemas,
pela participação efetiva dos Auditores
Fiscais da ativa na elaboração das metas
de fiscalização, por realização de reuniões técnicas e de trabalho, pela integração entre as áreas na Receita Federal do
Brasil, isto é, defender as prerrogativas
legais, a valorização do cargo de Auditor
Fiscal e a remuneração compatível com
a carreira típica de Estado.
Trabalharemos para construir uma
Receita Federal do Brasil competente
e forte, tornando-a reconhecida tanto

pela sociedade quanto pelo seu corpo
funcional, respaldada pelo respeito ao
cidadão e ao servidor.
É com determinação que esta diretoria assume a responsabilidade dos
embates em curso e os desafios para o
fortalecimento da nossa entidade sindical e da nossa categoria.
Trabalharemos em equipe, com permanente estímulo à participação de toda
a categoria, com absoluta transparência
e independência, pois enfrentar os desafios que virão impõe a necessidade de
união interna entre todos os integrantes
da diretoria.
Necessitamos da participação de
cada colega para nos ajudar a responder
aos desafios colocados e, por isso, conclamamos todos a assumir aqui, neste
momento, o compromisso de trabalharmos para o fortalecimento e a manutenção da Previdência Social Pública e para
a concretização da Justiça Fiscal.
Agradeço aos colegas das Diretorias
do Sindifisp-MG e da DS BH, bem como
a todos os funcionários que estiveram
à frente do trabalho realizado em prol
da categoria, na gestão passada e em
tantas outras. A todos o meu reconhecimento e gratidão.
Em especial, cumprimento aos colegas e amigos Solange Guimarães, Olga
Carvalho Hott e Sérgio Aurélio Velozo
Diniz, que nas últimas gestões estiveram à frente das lutas nas quais pude
acompanhar de perto.
Recebam o meu comovido agradecimento pela confiança com que me proporcionaram experiências certamente
preciosas para os próximos dois anos.

Acesse o site da DS/BH e acompanhe
as principais notícias de interesse
dos Auditores Fiscais
Você pode acompanhar os principais
fatos e notícias de interesse dos Auditores
Fiscais acessando o site da DS/BH através
dos endereços eletrônicos www.sindifispmg.org.br ou www.unafiscobh.org.br.
Para receber diariamente as informações da DS/BH, do Sindifisco Nacional
e as notícias dos principais veículos de
comunicação do país, cadastre seu endereço de correio eletrônico através dos
e-mails: sindifispmg@yahoo.com.br ou
unafiscobh@unafiscobh.org.br
A Diretoria de Comunicação Social da
DS/BH trabalha com foco na qualidade
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da informação encaminhada ao filiado,
gerando vínculos, conhecimento e confiabilidade, com o objetivo de alcançar
com êxito a sua satisfação.
O departamento de Comunicação
Social da DS/BH informa aos filiados que
está trabalhando na elaboração de um
novo site para a entidade, criado com
design e ferramentas de comando mais
modernas que possibilitarão ao filiado
uma interação plena com o sindicato.
Em breve o novo site da DS/BH estará publicado e repleto de novidades.
Aguardem!

Grata sou a todos os colegas, que
fizeram a mim e aos demais membros
dessa nova diretoria depositários de sua
confiança e de suas esperanças.
Também, agradeço aos colegas que
disputaram conosco as eleições, pela
contribuição que deram ao debate democrático das questões de interesse dos
Auditores Fiscais. As eleições já se passaram e conclamo a esses colegas para
juntos nos empenharmos numa mesma
caminhada, pois assim teremos melhores e maiores ganhos. Nossa categoria
precisa de todos nós.
Muito obrigada, finalmente, a todos
que, de alguma forma, mesmo que anonimamente, tenham contribuído para
essa diretoria assumir hoje a nobre e
grandiosa missão de representar, defender e lutar pela conquista dos nossos
legítimos direitos.
Agradeço a Deus e peço sabedoria e
coragem para que unidos a cada colega
possamos corresponder às expectativas
e realizar esta missão que nos foi confiada. Muito obrigada!
Adelaide de Macêdo Matos
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LOF
Lei Orgânica
do Fisco
“... autonomia técnica e independência da RFB ... fortalecimento da administração tributária e da autoridade do
auditor fiscal...“
Os Auditores Fiscais da Receita
Federal do Brasil estão empenhados na
construção da Lei Orgânica do Fisco
(LOF) e na sua aprovação no Congresso
Nacional. Auditores Fiscais têm realizado importante trabalho parlamentar
no Congresso Nacional: reuniões com
senadores e deputados federais.
O texto sistematizado da LOF, resultante da consolidação das propostas da
Fenafisp e do Unafisco Sindical, foi aprovado pelo Conselho de Delegados Sindicais (CDS) no dia 5 de novembro. No
CDS foi aprovado, também, a exclusão
da parcela-êxito (vantagem pecuniária
de caráter indenizatório) constante no
artigo 42 da minuta. O plenário do CDS
definiu que as propostas e destaques
apresentados pelos delegados, devido
à falta de tempo hábil para apreciação
nessa reunião do conselho, serão encaminhados às Delegacias Sindicais
para que, após a realização de debates,
sejam formulados novos destaques para
a minuta da LOF.
As DS terão o período de 23 a 27 de
novembro para realizar essas discussões
e aprovar propostas modificativas em
Assembleia Local. As propostas deverão
ser encaminhadas à Diretoria Executiva
Nacional do Sindifisco (DEN) até o dia 30
de novembro, para que sejam sistematizadas e levadas ao CDS extraordinário,
previsto para o mês de dezembro. Os Auditores Fiscais da DS/BH que quiserem
participar dessas discussões deverão
entrar em contato com a Secretaria da
DS/BH para informações.
O CDS aprovou, ainda, o Manifesto
do Conselho de Delegados Sindicais do
Sindifisco Nacional, dirigido ao Auditor
Fiscal Otacílio Dantas Cartaxo, secretário da Receita Federal do Brasil. No
documento, os delegados ressaltam
a importância da aprovação o quanto
antes da LOF e lembram o compromisso assumido pelo secretário da RFB de
retomar internamente as discussões
sobre o assunto.
A minuta sistematizada da LOF
encontra-se disponível no site da DS/BH
através dos endereços www. sindifispmg.org.br ou www.unafiscobh.org.br.

Seminário

Independência da Receita Federal
do Brasil, Lei Orgânica do Fisco
e Previdência Social Pública
Dia 4 de dezembro em BH
A Diretoria Executiva Nacional
(DEN) do Sindifisco Nacional em
parceria com a Delegacia Sindical
de Belo Horizonte (DS/BH), promoverá o seminário “Independência
da Receita Federal do Brasil, Lei
Orgânica do Fisco e Previdência
Social Pública”, no dia 4 de dezembro (sexta-feira), em Belo Horizonte.
O local e a programação completa
do evento serão divulgados posteriormente.
A Diretoria da DS/BH convida
todas as Delegacias Sindicais do

Sindifisco Nacional para participarem do seminário. Os interessados
podem inscrever-se através dos
telefones: (31) 3226 -7721, (31) 32267109 ou (31) 3213-9696 ou, ainda, encaminhar email para unafiscobh@
unafiscobh.org.br ou sindifispmg@
yahoo.com.br.
A expectativa da presidente da
DS/BH, Adelaide de Macêdo Matos,
é de que o seminário contribua para
a construção de uma LOF que atenda aos anseios da categoria, com
amplos e enriquecedores debates.

Auditores Fiscais mineiros
compõem Mesa Diretora do CDS

Hélio Roberto dos Santos e Reginaldo Marques Botelho

Na primeira reunião do Conselho
de Delegados Sindicais (CDS) realizada após a posse da Diretoria Executiva
do Sindifisco Nacional, nos dias 4, 5
e 6 de novembro, foi eleita a mesa
diretora do CDS.
A mesa diretora tem como presidente Ayrton Eduardo de Castro
Bastos (DS/Goiânia), vice-presidente
Hélio Roberto dos Santos (DS/Uberlândia), 2º vice-presidente Rubens
Nakano (DS/São Paulo), secretáriogeral George Alex Lima de Souza (DS/
Brasília), 1º e 2º secretários Reginaldo
Marques Botelho (DS/Montes Claros)
e Wellington Clemente Feijó (DS/Santos) respectivamente.

O Estado de Minas Gerais conta
com uma representação efetiva na
mesa diretora do CDS. Hélio Roberto dos Santos (vice-presidente) foi
também presidente do Conselho de
Representantes da Fenafisp, gestão
2007/2009. Reginaldo Marques Botelho
(1º secretário) atuou como representante do Sindifisp-MG na Delegacia
da RFB de Montes Claros.
A DS/BH deseja a todos os integrantes do CDS e, em especial, aos
Auditores Fiscais Hélio Roberto dos
Santos e Reginaldo Marques Botelho, um ótimo trabalho na condução
desse conselho que acaba de ser
formado.
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Atividades da Diretoria da
Delegacias Sindicais de Minas Gerais
trabalham juntas em busca da unidade no Estado
A Diretoria da Delegacia
Sindical de Belo Horizonte do Sindifisco Nacional
pretende trabalhar em conjunto com as demais Delegacias Sindicais do Estado
de Minas Gerais. Na manhã
do dia 25 de setembro foi realizada uma reunião com os
representantes das demais
DS do Estado, na sede da
DS/BH, para definir atividades conjuntas em benefício dos Auditores Fiscais.

“O nosso objetivo é que as
DS de Minas Gerais trabalhem juntas, para garantir
mais unidade à categoria
dos Auditores Fiscais no
Estado”, disse a presidente
da DS/BH, Adelaide de Macêdo Matos. A Diretoria se
reúne mensalmente e já realizou reuniões com pautas
extensas para elaborar um
planejamento estratégico e
definir as ações da gestão
2009/2011.

Diretorias das DS de Minas Gerais reunidas em Belo Horizonte

Diretoria da DS/BH participa de reunião
com delegada da RFB em Belo Horizonte

A delegada Regina Célia e
diretores da DS/BH

No dia 30 de setembro,
representantes da diretoria
da DS/BH participaram de
uma reunião de apresentação com a delegada da
DRF/Belo Horizonte, Regina
Célia Batista Cordeiro. Em
pauta assuntos como: portaria de dispensa de ponto;
seminários sobre a LOF
(Lei Orgânica do Fisco),
LGT (Lei Geral Tributária)
e sobre as condições de
trabalho; discussões sobre
a possibilidade de extinção

das pequenas Delegacias
da Receita Federal do Brasil
e o novo sistema de metas
de fiscalização; a demora no
deferimento dos pedidos de
aposentadoria e averbação
de tempo de serviço e a reforma nos setores do CAC.
Estiveram presentes na
reunião a presidente da DS/
BH, Adelaide de Macêdo
M a t o s ; o s e c re t á r i o g e ral, Luiz Henrique Behrens
Franca; a diretora de Assuntos Jurídicos, Ana Maria dos Reis; a diretora de
Comunicação Social, Lúcia
Helena Nahas e a diretora
de Aposentadoria e Pens õ e s , M a r i l e n a Fo n s e c a
Fernandino.

AFRFB apreciam pauta da reunião do CDS
Nos dias 29 e 30 de outubro os filiados
Lopes propôs a retirada dos anexos I e
da DS/BH participaram da Assembleia
II, ressaltando que a tabela salarial não
Geral que apreciou a pauta que seria disdeve ser incluída no texto da Lei Orgânicutida na reunião extraordinária do Conseca do Fisco e sim em uma lei específica.
lho de Delegados Sindicais (CDS), nos dias
O Auditor Fiscal Braz Januário Pinto
4, 5 e 6 de novembro, em São Paulo, em
sugeriu a alteração do inciso II do Art.
cumprimento ao artigo 38, inciso I, alínea
42, de caráter social para caráter constia do estatuto do Sindifisco Nacional.
tucional, pois são direitos conquistados/
Foram discutidos assuntos como:
adquiridos pela Constituição Federal. As
eleição da Mesa Diretora do CDS, Repropostas foram encaminhadas à reunião
gimento Interno do CDS, Regimentos e
do CDS dias 4,5 e 6 de novembro, em São
Regulamentos previstos no Estatuto, Lei
Paulo.
Orgânica do Fisco, concurso de remoção,
A presidente da DS/BH, Adelaide de
lista tríplice para nomeação do secretário
Macêdo Matos, discutiu ainda a criação
Assembleia na DRF/BHE
da RFB, portaria 2.266/09, Assuntos Juríde seções sindicais, conforme Art. 39 do
dicos: Conselho Curador do Jurídico e dos
Regimento Interno da DS/BH do Sindifisco
28,86% e Assistência Jurídica Individual, além das representações
Nacional. Em Contagem foram eleitos como representantes os Audiapresentadas pelo filiado Homem Souza de Medeiros de acordo com
tores Fiscais Hermann Silva de Almeida, Eliana de Oliveira Ramos
o artigo 122 do Estatuto.
Santos e Frederico Machado Rocha. Em Belo Horizonte e Sete Lagoas
Durante a assembleia, os Auditores Fiscais analisaram a minuta
ficou definido que os filiados se organizariam e indicariam os seus
da LOF e apresentaram sugestões. O Auditor Fiscal Décio Bruno
representantes na próxima assembleia.
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a DS/BH gestão 2009-2011
Diretorias das DS de Minas Gerais
visitam superintendente da 6ª RF
dos sistemas da RFB
No dia 25 de setemcom a MP 449/08,
bro, representantes
convertida na Lei nº
das Delegacias Sindi10.941/09, que dispõe
cais de Belo Horizonte,
sobre o parcelamento
Divinópolis, Governae reparcelamento de
dor Valadares, Juiz de
débitos fiscais fedeFora e Poços de Caldas
rais. Os dirigentes
participaram de um
sindicais abordaencontro com o superam, ainda, questões
rintendente da Receita
como a necessidade
Federal do Brasil (RFB)
de reuniões técnicas
da 6ª Região Fiscal,
e de trabalho, a granHermano Lemos de
de quantidade de
Avellar Machado.
demandas advindas
O objetivo do endo Ministério Público
contro foi discutir
Federal e o lixo norassuntos relevantes
mativo.
e d e i n t e re s s e d a
Pela RFB, particategoria e a pauta
ciparam
do enconfoi extensa. Foram
Diretorias das DS do Estado em reunião na Superintendência da RFB da 6ª RF
tro além do superindiscutidos assuntos
tendente Hermano
como LOF (Lei Orgâmero de Auditores Fiscais sistemas.
nica do Fisco), portaria de na fiscalização de contriTambém foram destaques Lemos, a superintendente
dispensa de ponto, desvios buições previdenciárias e o novo sistema de metas de adjunto, Maria Letícia Rocha
de funções dos Auditores a necessidade de treina- fiscalização, o regimento in- Pimenta e o chefe da DIGEP,
Fiscais, a redução do nú- mentos em legislação e em terno da RFB e a integração Washington Torres.

Recursos do Fundo de mobilização
serão utilizados na campanha da LOF
A Assembleia Nacional
Extraordinária, realizada na
DS/BH nos dias 8 e 9 de outubro, aprovou a utilização dos
recursos do Fundo de Mobilização na campanha pela
edição da LOF (Lei Orgânica
do Fisco) e pela aprovação
das Propostas de Emendas
Constitucionais (PEC) nº 555,
270, 210 e 36.

Assembleia na Delegacia
da RFB em Belo Horizonte

PEC 210 – Restabelece
o adicional por tempo de
serviço para todos os servidores remunerados por
subsídio, levando em consideração o tempo de serviço
exercido pelo servidor.

LOF – A minuta da LOF
elaborada a partir da sistematização das minutas da
Fenafisp e do Unafisco Sindical encontra-se disponível no
site da DS/BH.
PEC 555 – Extingue a
contribuição previdenciária
dos servidores aposentados e
encontra-se em fase de instalação da Comissão Especial.
A Diretoria de Assuntos Par-

Arnaldo Faria de Sá (PTBSP), relator da proposta
apresentou um relatório
aprovado por unanimidade
pela Comissão Especial no
dia 11 de novembro.

lamentares do Sindifisco Nacional tem realizado trabalhos
na Câmara dos Deputados,
para acelerar a tramitação
dessa PEC.

PEC 270 – Garante a
integralidade e a paridade
plena a quem se aposentar em função de doença
incapacitante. O deputado

PEC 36 – De autoria do
senador Paulo Paim (PT/RS)
a PEC 36 restabelece a paridade aos pensionistas que
se derivarem de proventos
dos servidores já aposentados ou com direito à aposentadoria quando da edição da
Emenda Constitucional nº
41 de 2003.

-5

Solenidade de posse da Diretoria Executiva da DS/BH
Em uma solenidade rápida e com
discursos curtos e
objetivos, foi empossada no dia 17 de
setembro a Diretoria
Executiva da Delegacia Sindical de Belo
Horizonte do Sindifisco Nacional (DS/
BH). A solenidade,
realizada no auditório do Ministério
da Fazenda, contou
com a presença de
servidores da Receita Federal do Brasil
e representantes de
entidades.
Compuseram a
mesa o gerente Regional do Ministério da Fazenda em Minas Gerais Eugênio Ferraz, o superintendente adjunto da RFB da 6ª
Região Fiscal Flávio Antonio
Souza Abreu, o presidente
do Sindifisco Nacional Pedro
Delarue, o presidente da
Anfip-MG (Associação dos
Auditores Fiscais da RFB
de Minas) Lúcio Avelino de
Barros, o presidente da Unafisco MG (União Nacional dos
Auditores Fiscais da RFB em
Minas Gerais) Walter José
Pereira, a presidente do Unafisco DS/BH Marta Clelia e
Silva Vieira, o presidente do
Sindifisp-MG Sérgio Aurélio
Velozo Diniz e a presidente

Solenidade de posse no auditório do Ministério da Fazenda em Belo Horizonte

empossada da DS/BH Adelaide de Macêdo Matos.
Os representantes do Ministério da Fazenda elogiaram a relação cordial que
sempre mantiveram com as
entidades sindicais representadas e demonstraram a
disponibilidade em manter
portas do órgão abertas para
estreitar, ainda mais, os laços
entre a entidade e a administração.
Os representantes das
associações e entidades
sindicais destacaram as
vitórias da categoria ao longo dos anos e algumas das
reivindicações da classe
que ainda não foram aten-

didas. Sérgio Aurélio Velozo
Diniz explicou a necessidade de aprovação da (LOF)
Lei Orgânica do Fisco para
valorização e construção de
uma RFB mais democrática.
A aprovação da LOF é o
principal pleito da Diretoria Executiva Nacional do
Sindifisco. Pedro Delarue
parabenizou a presidente e
reafirmou a necessidade do
trabalho conjunto entre as
Diretorias Executivas Nacional e da DS/BH na luta pela
aprovação da LOF.
Adelaide de Macêdo Matos
citou alguns dos principais objetivos de sua gestão, realização de seminários sobre a LOF,

LGT, e condições de trabalho,
encontro de aposentados,
criação de seções sindicais,
treinamentos, entre outros.
Agradeceu a todos pelo carinho e confiança recebidos,
em especial, aos amigos e expresidentes do Sindifisp-MG,
Solange Guimarães Garófalo,
Olga Carvalho Hottt e Sérgio
Aurélio Velozo Diniz.
O gerente Regional do
MF, Eugênio Ferraz, encerrou
a solenidade elogiando a
diretoria eleita. Ele desejou
sucesso aos novos dirigentes
e salientou que o Sindifisco
Nacional nasce como uma das
maiores entidades sindicais
do setor público brasileiro.

Filiados oriundos do Sindifisp-MG
foram ressarcidos do desconto de R$ 80,00
A DS/BH do Sindifisco
Nacional ressarciu, imediatamente, aos filiados
oriundos do SindifispMG, de todo o Estado de
Minas Gerais, o desconto
indevido no valor de R$
80,00 ocorrido no contracheque de setembro
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de 2009. No mês de setembro, devido a falhas
operacionais de sistema,
foram efetuados dois descontos nos contracheques
dos filiados. O primeiro
desconto constou a rubrica Unafisco Sindical no
valor de R$ 146,08 (cento

e quarenta e seis reais e
oito centavos) e o segundo
a rubrica Sindifisp-MG no
valor de R$ 80,00 (oitenta
reais). A Diretoria da DS/
BH informou o erro e se
comprometeu a ressarcir
todos os filiados mediante
depósito bancário.

Os Auditores Fiscais
que ainda não foram ressarcidos devem encaminhar seus dados bancários
para a DS/BH através do
telefone (31) 3213-9696, ou
para o endereço de correio
eletrônico sindifispmg@
yahoo.com.br.

FIQUE ATENTO! DIGEP/SRRF06
A Diretoria da DS/BH, representada pela presidente, Adelaide de
Macêdo Matos e pela diretora de Assuntos Jurídicos, Ana Maria dos
Reis, em atendimento às solicitações, realizou no mês de outubro
reunião com o Sr. Washington Torres, chefe da Digep para tratar de
assuntos referentes à averbação de tempo e aposentadoria.
Assim, consideramos importante esclarecer a categoria quanto ao
Tempo de Serviço Público averbado como de Iniciativa Privada.
Se você prestou serviços à administração direta, autárquica, ou
fundacional de qualquer dos entes federativos antes de ingressar
no INSS/RFB, para que esse tempo seja considerado como tempo
de serviço público, com incidência para todos os fins, conforme o
art. 100 da Lei nº 8.112/90, é necessária a apresentação da certidão
específica emitida pelo órgão onde foram prestados os serviços,
ainda que esse tempo de serviço tenha sido averbado pelo INSS.
Caso não seja apresentada a certidão específica, esse tempo de
serviço público será considerado como de iniciativa privada. É o
entendimento da DIGEP/SRRF06 com fulcro no art. 3º parágrafo
único da Instrução Normativa nº 07/MPOG, de 20112007.

PORTANTO, FIQUE ATENTO! VERIFIQUE!
Não deixe para acertar sua situação perante a DIGEP/SRRF06
na hora de requerer sua aposentadoria.

Auditores Fiscais
da DS/BH realizam intenso
trabalho parlamentar
em Brasília

Nos dias 10 a 12 de novembro um grupo de Auditores Fiscais da DS/BH esteve em Brasília realizando
um intenso trabalho parlamentar na Câmara dos
Deputados. O objetivo da atividade foi intensificar a
divulgação da importância da LOF para a sociedade
e para o país. A foto mostra os Auditores Fiscais no
momento da visita ao gabinete do deputado federal
Marco Maia (PT-RS).

Portaria de dispensa de ponto,
liminar e manobra da RFB
A Receita Federal do Brasil publicou a Portaria RFB nº
2.266/09 que dá novo disciplinamento à concessão de dispensa
de ponto para servidores participarem de atividades promovidas por entidades sindicais.
Segundo análise da presidente da DS/BH, Adelaide de
Macêdo Matos, a portaria nº
2.266 é um retrocesso para os
Auditores Fiscais. “A nova portaria amordaça e enfraquece o
movimento sindical”, disse.
Os requisitos básicos para
que seja concedida a dispensa
de ponto são que a atividade
promova a discussão de temas
de interesse público e que a
solicitação seja feita 30 dias
antes da data prevista para a
realização da atividade.
De acordo com a Portaria nº
2.266, os diretores nacionais
terão, no máximo, 60 dias úteis
por ano para participar dos
eventos do sindicato; os dirigentes regionais terão no máximo 24 dias. Os servidores que
não possuem mandato poderão
ter até 12 dias para participar
de atividades sindicais.
A DEN entrou com pedido

de liminar em mandado de segurança contra ato imputado ao
secretário da RFB, objetivando
a suspensão do indeferimento do pedido de dispensa de
ponto. No dia 26 de outubro de
2009, o juiz Marcos Augusto
de Sousa deferiu a liminar “...
defiro a liminar para determinar
que a autoridade impetrada
se abstenha em aplicar, até o
fim do corrente ano, os limites
de dispensa de ponto estabelecidos pela Portaria RFB nº
2.266/09 para participação dos
servidores em eventos promovidos pela impetrante.”
A RFB editou, então, nova
portaria. A Portaria RFB nº
2.662/09 estabelece que a participação do Auditor Fiscal da
RFB em eventos e atividades,
quando no exercício de mandato, em cargo de direção de
natureza nacional, ou a seus
substitutos legais, fica limitada
a 15 dias úteis, para o período
de outubro a dezembro de
2009. Em função desse ato, o
Sindifisco Nacional notificou o
magistrado responsável pela liminar sobre o descumprimento
de sua decisão.
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