
AUDIÊNCIA PÚBLICA 

POR UMA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA REPUBLICANA 

Mais Brasil, menos Brasília 



O BRASIL POSSSUI 5 REGIÕES, MAS PARA A CÚPULA DA 

RECEITA FEDERAL A AMAZÔNIA NÃO É UMA DELAS



OPORTUNIDADE DE CORREÇÃO DE RUMOS PARA SE 

VERIFICAR AS CAUSAS QUE ESTÃO GERANDO ESTAS 

CRISES



ELEMENTOS DA CRISE ESTÃO NOS JORNAIS HÁ TRÊS 

ANOS E TEM TRÊS VERTENTES

GREVE POR REMUNERAÇÃO QUE AFETA 
A IMPESSOALIDADE 

VISÃO DE JUSTIÇAMENTO DESCONSIDERAÇÃO AOS 
CONTRIBUINTES 



1º SITUAÇÃO DE CRISE 
1º SINALIZAÇÃO DE CRISE: GREVE POR REMUNERAÇÃO QUE AMEAÇA

OS CONTRIBUINTES E EM PREJUÍZO DOS APOSENTADOS



2º SITUAÇÃO DE CRISE 
2º SINALIZAÇÃO DE CRISE: OS TRÊS PODERES 

LEVANTAM-SE CONTRA A RECEITA FEDERAL 



2º SITUAÇÃO: O ÁLIBE 
POSSÍVEL DESVIO DE FINALIDADE: INVESTIGAÇÃO 

CRIMINAL AO INVÉS DA BUSCA DA INFRAÇÃO TRIBUTÁRIA 

FONTE: https://www.conjur.com.br/dl/nota-

investigacao-secreta-receita.pdf



3º SITUAÇÃO DE CRISE: DESESTRUTURAÇÃO COM 

CENTRALIZAÇÃO DE PODER



COMO A DESESTRURURAÇÃO AFETOU A REGIÃO SUL?



A SITUAÇÃO VEM SE AGRAVANDO COM NOVAS AÇÕES E AMEÇAS 

NO HORIZONTE, VOCÊS NÃO ESTÃO PERCEBENDO?

1 – Quebrando a tradição, foi nomeado um secretário fora dos quadros da Receita Federal;

2 – Este mesmo secretário acabou de emitir a portaria de nº1507/19 do conselho consultivo de 

especialistas sobre reforma tributária, onde vocês foram esquecidos.

3 – Sabemos que existe estudos em curso sobre Autarquização da RFB, e nós sabemos que isso é ruim, 

porque a autoridade hoje distribuída a todos os auditores fiscais ficaria centralizada na mão de gerentes da 

autarquia, com riscos para justiça fiscal;

4 – Já não é de hoje que falam em segregar a Aduana da Receita, e este tema voltou aos bastidores;

5 – Está hoje nos jornais a proposta do fatiamento da RFB em arrecadação e fiscalização;

6 – A ESAF – Escola Superior de Administração Fazendária foi extinta e seus servidores terão que 

encontrar outro órgão para continuar.



VEJAM QUE AS AMEAÇAS JÁ ESTÃO NA MÍDIA  



CONTINUIDADE DAS AMEAÇAS



VOLTANDO A DISCURSÃO DA AMAZÔNIA 
1 - O mundo inteiro neste momento olha para Amazônia, a Receita Federal não  pode nos 

virar as costas, nem no período da ditadura, no seu período mais ferrenho ela deixou de 

assistir a nossa região. 

2 - O papel da Receita é muito mais Aduaneiro que Tributário na Amazônia e tem grande 

papel de desenvolvimento na nossa região e para todo o país: 

3 - Nesse sentido, pedimos a imediata suspensão do esvaziamento da RFB na Amazônia e a 

nomeação do superintendência da Receita Federal na Região como está previsto no atual 

regimento, para que se possa da sequência nos trabalhos que vinha realizando há 50 anos.

a) No aspecto desenvolvimentista, ela possibilita com o seu controle a política de incentivos 

fiscais, tão importante para nossa região e também facilita o    comercio  exterior;

b) No aspecto de segurança de estado, ela tem importante papel no controle de fronteiras de 

com 7 países, dentre eles os maiores produtores de drogas do mundo, sendo esta o maior 

fator de promoção da crise de violência no Brasil. 



QUAIS SERIAM AS SOLUÇÕES?

 1 – Reflexão interna de retomada de rumos em busca de seu

papel republicano;

 2 – Respeito, consideração, orientação, buscar ouvir o contribuinte

na questão da melhoria do atendimento...

 3 – Retornar ao seu papel de autoridade tributária e fugir do

desvio policialesco, não se deixando sucumbir as tarefas que

seriam de outros órgãos.

 4 – Defender a valorização compatível com a sua categoria de

estado, fugindo de casuísmos remuneratórios.

DEIXO AQUI MINHAS CONTRIBUIÇÕES A REFLEXÃO DOS SENHORES



CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Reforma da Administração Tributária reclama seu fortalecimento, com melhoria para o cidadão,

e não redução da sua capacidade de atendimento

• A reforma não se baseia em eficiência para o contribuinte ou melhorias reais para a sociedade

• Aposentadoria de servidores não pode ser escusa para redução dos serviços de administração

tributária – dever de realizar concursos públicos – atividade essencial

• A crise fiscal não obsta o tratamento diferenciado de financiamento da Receita Federal, como

determinam os art. 37, XXII e 167, IV da CF

• O padrão do “Fisco Global” é experiência a ser seguida

• Federalismo exige descentralidade, desconcentração de poder e regionalização das funções

da União

• Fisco forte, cidadania garantida.


