
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATO PÚBLICO MARCA OS 50 ANOS DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO 
NACIONAL EM CURITIBA 
 

 

Na última terça-feira, 25/10, foi 

realizado no prédio do Ministério da 

Fazenda da rua Marechal Deodoro, em 

Curitiba, o Ato Público " AUDITORES-

FISCAIS RETOMAM A GREVE E 

DENUNCIAM O DESMONTE DA RECEITA 

FEDERAL ".  O Ato, organizado pela DS 

Curitiba e Comando Local de 

Mobilização, contou com a presença de 

mais de 90 Auditores-Fiscais de Curitiba 

Blumenau, Joinville, Florianópolis, Itajaí,  Paranaguá  e Ponta-Grossa. 

 

Nos discursos realizados pelos vários Auditores presentes, os 50 anos do Código 

Tributário Nacional foram lembrados pelo período em que se consolidou a principal 

norma tributária nacional, não só no estabelecimento de diretrizes às administrações 

tributárias, mas também na consolidação das prerrogativas da fiscalização, que 

permitem aos Auditores-Fiscais desempenharem as suas atribuições. Os Auditores 

trouxeram à tona que nesta mesma data a Receita Federal passa por um dos piores 

momentos, marcada pelo descaso e  desprestígio. As distorções inseridas no substituto 

do Projeto de Lei nº 5.864/2016, assim como o padrão de remuneração que é um dos 

piores dentre todos os fiscos, são alguns exemplos. 
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Durante o evento, também foram 

realizados protestos contra as 

modificações propostas no Projeto de 

Lei nº 5.864/2016, que dispõe sobre a 

Carreira Tributária e Aduaneira da 

Receita Federal, e que atualmente   

encontra-se disposto na forma do 

substitutivo apresentado pelo deputado relator. Durante o evento, também foram 

realizados protestos contra as modificações propostas no Projeto de Lei nº 

5.864/2016, que dispõe sobre a Carreira Tributária e Aduaneira da Receita Federal, e 

que atualmente encontra-se disposto na forma do substitutivo apresentado pelo 

deputado relator.  
 

Atualmente, as alterações afetam diretamente aos Auditores com o compartilhamento 

de atribuições com  outros cargos e a permissão para que pessoas externas à RFB 

ocupem cargos de direção e chefia, o que permitiria a utilização política dos cargos e o 

caos na administração do Órgão. 
 

Na avaliação da DS Curitiba e Comando Local de Mobilização, a manifestação alcançou 

seus objetivos e deixou bem claro à administração da RFB que os Auditores-Fiscais 

estão dispostos a manter a mobilização em defesa da carreira e da Receita Federal. 

 
 

AUDITORES-FISCAIS DA EQPAC/09 PROTESTAM E SOLICITAM 
AFASTAMENTO DE ATIVIDADES 
 

 

Os Auditores-Fiscais da Equipe Regional de 

Programação, Avaliação e Controle da 9º 

Região Fiscal formalizaram, em 21/10/2016, 

pedido de afastamento da equipe 

juntamente com manifesto em protesto a 

atual tramitação do Projeto de Lei 5.864/16, 

na versão apresentada pelo deputado 

Wellington Roberto. 
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Tal versão, além de desfigurar o PL elaborado a partir do acordo firmado entre 

Auditores-Fiscais e Governo, agravou o clima de desmotivação e de desconfiança. 

A formalização do pedido foi realizada junto ao Delegado da DRF/Curitiba, Auditor-

Fiscal Arthur Cazella, e ao Superintende da 9º Região Fiscal, Auditor-Fiscal Luiz 

Bernardi. Além de vários colegas, presentes a Auditora-Fiscal Nadir Gonçalves da 

Cunha Ribeiro, representando a DS Curitiba, e os Auditores-Fiscais Sérgio Ricardo 

Costa Carneiro e Betina Krieger Rafael representando a EQPAC/09. 

 

O inteiro teor do manifesto segue ao final do Boletim. 

 
 
ESCRITÓRIOS DE INVESTIGAÇÃO E DE CORREGEDORIA DA 9º 
REGIÃO FISCAL DECIDEM REFORÇAR GREVE 

 

 

 

Os Auditores-Fiscais da Receita Federal 

que atuam nos setores de corregedoria 

e pesquisa e Investigação da 9º Região 

Fiscal, na cidade de Curitiba, decidiram 

reforçar a greve da categoria 

paralisando, inclusive, parte das 

investigações relacionadas à operação 

Lava Jato. 

 

A decisão encontra-se no Comunicado expedido pelos próprios Auditores-Fiscais, cujo 

teor segue abaixo: 

 
 

Comunicado 

 

 Os Auditores-Fiscais da Receita Federal que atuam nos Setores de Corregedoria 
e Pesquisa e Investigação na cidade de Curitiba decidiram reforçar a greve da 
categoria paralisando, inclusive, parte das investigações relacionadas à operação Lava 
Jato. 
 

Manifestam, dessa forma, o mais profundo descontentamento com o trâmite do 
Projeto de Lei nº 5.864/2016, que trata das atribuições e das prerrogativas de seu 
cargo, pois o substitutivo apresentado pelo deputado relator o desvirtua 
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completamente, ao vilipendiar os instrumentos legais que tratam das atribuições 
típicas dos Auditores-Fiscais estabelecidos no Código Tributário Nacional e na 
Constituição Federal. 

 
 Além disso, a nova redação deixa transparecer uma tentativa de desmonte e 
ingerência política na Receita Federal, que pode impactar não somente na fiscalização 
e arrecadação tributária, tão cruciais, nesse momento, para o Estado Brasileiro, mas 
também nos trabalhos desenvolvidos pelos Auditores-Fiscais que atuam em operações 
especiais. 
 

Os Auditores-Fiscais, em face do ataque contra suas atribuições legais e a 
autonomia técnica que deve nortear suas atividades, repudiam o substitutivo 
apresentado pelo relator do Projeto de Lei nº 5.864/2016. 
 

 

 

FESTA DE FINAL DE ANO SERÁ NO GRACIOSA COUNTRY CLUB 

 

 

 

O tradicional jantar dos Auditores-

Fiscais da Receita Federal em Curitiba 

acontecerá no Graciosa Country Club, 

no dia 09/12/2016. As reservas deverão 

ser realizadas na sede da DS Curitiba, a 

partir do dia 14/11/2016, para este 

momento importante de 

confraternização dos filiados da DS 

Curitiba. 
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Manifesto dos Auditores-Fiscais da Equipe Regional de Programação, 

Avaliação e Controle da 9º Região Fiscal, em 21/10/2016 
 

 

 

Manifesto EQPAC/09 

Senhor Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil Luiz Bernardi, 

Superintendente Regional da Receita Federal do Brasil na 9ª Região Fiscal 

Nós, Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil alocados na EQPAC/09 - Equipe 
Regional de Programação, Avaliação e Controle da Atividade Fiscal, abaixo 
relacionados, vimos manifestar a nossa inconformidade diante do Substitutivo ao 
Projeto de Lei nº 5.864/2016, que dispõe sobre a Carreira Tributária e Aduaneira da 
Receita Federal do Brasil, institui o Programa de Remuneração Variável da Receita 
Federal do Brasil e dá outras providências, que descumpre o acordo assinado e 
inviabiliza a Receita Federal (o caos está instaurado). 

O PL nº 5.864/16 decorreu de amplo e detalhado acordo entre os Auditores-Fiscais e o 
Governo Federal, firmado em março de 2016. Em relação à Parte Remuneratória, o PL 
repõe parte das perdas inflacionárias ocorridas nos últimos anos e abaixo das previsões 
de inflação dos anos vindouros. Buscou, ainda, valorizar financeiramente o cargo de 
Auditor-Fiscal, o qual estava, vergonhosamente, na penúltima posição do ranking com 
os fiscos estaduais. 

Já a Parte Não Remuneratória foi amplamente negociada com os Auditores-Fiscais a 
passou por longo e árduo processo de estudo e discussão envolvendo o Ministério da 
fazenda, a Casa Civil, o MPOG e até mesmo a Presidência. Desta forma, não pode ser 
alterado unilateralmente e sem ampla discussão em questões tão caras para os 
Auditores-Fiscais, como a autoridade, essencialidade, tipicidade, exclusividade e o 
compartilhamento de atividades essenciais do órgão. 

O texto substitutivo do PL 5.864/16 apresentado pelo deputado Wellington Roberto, 
na última terça-feira, 11 de outubro, desfigura completamente o PL elaborado a 
partir do acordo firmado entre Auditores-Fiscais e Governo, trazendo enorme prejuízo 
às competências daqueles e à Receita Federal. Esse fato gerou revolta entre os 
Auditores-Fiscais, além de agravar o clima de desmotivação e de desconfiança frente 
aos administradores da Receita Federal. 

Desta forma, em razão da gravíssima ameaça à principal estrutura republicana de 
Estado, que é a Administração Tributária, solicitamos nosso afastamento da EQPAC/09 
- Equipe Regional de Programação, Avaliação e Controle, pelo menos até que o PL nº 
5.864/2016, EM SUA CONCEPÇÃO ORIGINAL, seja convertido em Lei e publicado no 
Diário Oficial da União. 

Curitiba, 20 de outubro de 2016. 
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