COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

REQUERIMENTO Nº
, de 2017
(Do Sr. Newton Cardoso Jr)

Requer realização de audiência pública
para debater sobre cobrança de multas e
encargos no âmbito da Receita Federal do
Brasil - RFB e Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional - PGFN.

Senhor Presidente,

Requeiro a Vossa Excelência, com base nos artigos 255 do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados, a realização de audiência pública
desta Comissão para debater sobre cobranças de multas e encargos no âmbito da
Receita Federal do Brasil - RFB e Procuradoria Geral da Fazenda Nacional –
PGFN, com a presença dos seguintes convidados:
- Secretário da Receita Federal do Brasil;
- Ministro da Fazenda;
- Procurador Geral da Fazenda Nacional
- Presidente da OAB;
- Representante da ACSP;
- Representante da FCDL;
- Representante da CNC
- Representante da CNA
- Professor Lenio Luiz Streck

JUSTIFICAÇÃO

A realização desta audiência pública visa debater, esclarecer
sobre o crescimento exagerado de multas, tributos incidentes no Brasil.
Uma das maiores dificuldades encontradas pelo contribuinte tem
sido sanar os débitos antigos e reduzir os juros sobre a multa. O contribuinte que
não pagou seu débito à Receita Federal está sujeito à cobrança exorbitante de
multa e juros de mora. Além da multa, o contribuinte em atraso ainda paga juros de
mora, baseados na taxa Selic, acumulada mensalmente. Os tributos, atualmente,
estão em um patamar inacreditável, colocando o contribuinte em situação de
insolvência junto ao Fisco, condição esta que traria sérias consequências na
própria arrecadação tributária para os cofres púbicos, carecendo, portanto, de
medidas urgentes e concretas.

Neste sentido, peço o apoio dos nobres Pares na aprovação deste
requerimento, em razão da necessidade de debater o impacto que esta medida
poderá trazer para o setor produtivo do País.
Sala das Comissões, em

de setembro de 2017

NEWTON CARDOSO JR
Deputado Federal – PMDB/MG

