Manifesto de repúdio DS Londrina/PR
O Sindicato Nacional dos Analistas-Tributários da Receita Federal do Brasil – Sindireceita,
Delegacia Sindical de Londrina/PR, vem a público manifestar seu repúdio ao Sindifisco
Nacional pela representação que fez à Procuradoria-Geral da República que culminou na
Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.616, contra a reestruturação da atual Carreira
de Auditoria da Receita Federal do Brasil, composta pelos cargos de nível superior de
ATRFB e AFRFB, conforme Medida Provisória 1.916/99, desdobramentos; Lei nº
10.593/2002; Lei nº 11.457/2007 e demais normas correlatas.
Tal representação tem o sórdido propósito de derrubar as legítimas conquistas alcançadas
pelos Analistas, em especial a condição de Nível Superior e melhorias salariais.
O que realmente causa indignação é que essa entidade se propõe a despender vários
milhões de reais de seus filiados sem benefício algum para sua classe. Percebe-se
claramente que o objetivo é aniquilar o cargo de ATRFB, seus ocupantes e
consequentemente suas famílias, dando continuidade à histórica e infindável luta que
evidentemente só denigre a imagem e o fortalecimento da Receita Federal do Brasil.
Questões importantes como fiscalização efetiva e controle aduaneiro são deixadas de
lado. Ressalte-se que a RFB – vergonhosamente – ficou excluída do recente Plano
Estratégico de Fronteiras (Decreto nº 7.496/2011), simplesmente pela inoperância de suas
“Autoridades”, não obstante tratar-se de missão primordial do órgão.
Por tais razões, externamos nossa indignação e inconformismo com mais uma atitude
animalesca do Sindifisco Nacional, que certamente não tem precedente na história do
sindicalismo mundial.
É cediço que a iniciativa não foi levada a efeito de forma unânime, mas solidariedade não
se faz somente com “tapinhas nas costas” e troca de palavras amáveis nos corredores
das repartições.
Se tudo o que verdadeiramente querem é prejudicar famílias, que ao menos façam com
hombridade, descartando as máscaras e mostrando seus verdadeiros rostos.
“Sindifisco, qual é a tua cara?
Quero ver quem paga
Pra gente ficar assim
Sindifisco, qual é o teu negócio?
O nome do teu sócio, diz aí pra mim”

