
Caro Dr. Deltan, 

 

Inicialmente peço desculpas pela forma de me dirigir à essa FT/MPF. Mas pela 

urgência dos fatos, considerei esta forma mais prática. 

 

Sei da enorme quantidade de assuntos mais importantes que vem tratando, juntamente 

com toda a equipe da FT/LJ/MPF, mas solicito alguns minutos de vossa atenção ao 

relato adiante e, se entender cabível, peço compartilhar com o Dr. Robalinho, dirigente 

da ANPR, para ajudar no que for possível. 

 

Como Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil com quase trinta e um anos de casa 

e na função de Chefe do Escritório de Pesquisa e Investigação na 9ª Região Fiscal 

(Espei09 – Curitiba-PR.) desde 1996, unidade de inteligência fiscal da RFB, a qual - 

como é de vosso pleno conhecimento - participa em conjunto com essa FT/MPF e com 

o DPF, desde o início, das investigações da Operação Lava Jato, sinto-me na obrigação 

de noticiar situação grave e preocupante que estamos enfrentando na RFB, de larga 

desmotivação e insatisfação generalizada dos Auditores Fiscais, que poderá trazer, em 

caráter específico à Lava Jato, reflexos concretos de descontinuidade do nosso trabalho 

de investigação e, até, de impedimento de atendimento tempestivo das demandas da 

Justiça Federal que vimos realizando já há três anos, a menos que haja uma imediata 

solução ao problema criado. Se prenuncia de algumas notícias, também, possível 

desmonte parcial da dedicada Equipe Especial de Fiscalização, por excelência 

responsável pelas ações fiscais ostensivas decorrentes da Op. Lava Jato. 

 

Como já tinha mencionado, anteriormente, em rápida conversa com alguns dos outros 

dignos Procuradores da República dessa FT/MPF, o problema, infelizmente, iniciou-

se já há mais de um ano e gira em torno da aprovação de um Projeto de Lei  (PL nº 

5864/2016),  que com bastante dificuldade foi costurado numa longa negociação com 

o Governo Federal e os integrantes da até então denominada Carreira Auditoria da RFB 

(até hoje composta apenas por Auditores Fiscais e Analistas Tributários), projeto de lei 

este que tinha em seu escopo o fortalecimento e aprimoramento da Receita Federal, 

conjuntamente tendo uma pauta não remuneratória e outra remuneratória. Em anexo 

segue o texto do PL 5864/2016 original. 

 

Ocorre que, tal Projeto de Lei, gerado a partir de um acordo formalizado com o 

Governo Federal, apresentado pela Casa Civil em agosto de 2016, e que tinha e tem 

manifestações reiteradas do Sr. Secretário da RFB, Dr. Jorge Rachid, no sentido de que 

o texto original é o que atendia melhor aos interesses institucionais da RFB, sofreu 

alterações na Câmara dos Deputados, após inúmeras emendas, sendo que no último dia 

9/11/2016 ocorreu aprovação de um substitutivo em Comissão Especial que, no nosso 

entender, lamentavelmente, desfigurou bastante o texto original (defendido pela RFB 

e pelo Governo) e que pode gerar problemas gerenciais e administrativos e até 

ineficiência ou confusão na execução dos processos de trabalho, conforme várias 

manifestações, algumas amplamente divulgadas na imprensa, de diversos Auditores 

Fiscais administradores de unidades da RFB, que ora também anexo a esta mensagem, 

como referência, dirigidas tanto ao Sr. Secretário, como a outras autoridades 



governamentais e políticas, clamando pela solução urgente do problema e 

restabelecimento dos principais pontos não remuneratórios acordados com a categoria. 

 

Veja-se que a Receita Federal, atualmente, é composta por servidores de distintos 

cargos, indubitavelmente ambos importantes, que desenvolvem, cada qual, atividades 

e desempenham atribuições de complexidade e responsabilidades diferentes.  

 

Observe-se que o citado substitutivo aprovado (arquivo também anexo) apresenta 

dispositivo que cria dois novos cargos na carreira Tributária e Aduaneira da RFB (nova 

denominação dada), inclusive um de nível intermediário, pelo reenquadramento de 

servidores da área do Seguro Social, que estavam em exercício na antiga Secretaria da 

Receita Previdenciária. 

 

Para todos os cargos da Carreira Tributária e Aduaneira - incluindo os dois novos 

reenquadramentos, inclusive um com nível intermediário - o art. 8º do substitutivo 

aprovado compartilha diversas prerrogativas, algumas antes inerentes apenas aos 

Auditores Fiscais quando em atividades de auditoria, privativas do cargo, como por 

exemplo requisição de força policial no exercício de atividades. 

 

Em sentido contrário ao previsto no projeto de lei original, que é apoiado pela 

administração da RFB e foi elaborado conforme acordado com o Governo Federal, vê-

se no substitutivo aprovado uma mitigação do alcance da denominação Autoridade 

Tributária e Aduaneira da União, histórica e umbilicalmente ligada ao cargo de Auditor 

Fiscal, o qual sempre desenvolveu atividades de elevada complexidade técnica e de 

responsabilidade em toda a estrutura da Receita Federal do Brasil. Restringe-se, no 

substitutivo aprovado, tal denominação unicamente quando o Auditor Fiscal está no 

exercício de atividades privativas, conforme apenas as atividades descritas no inciso I 

do art. 6º da Lei nº 10593/2002.  

 

Na mesma toada, quase de maneira imperceptível, o art. 28 do substitutivo aprovado, 

revoga um parágrafo de um artigo da Lei acima citada, que previa que o Poder 

Executivo poderia cometer o exercício de algumas atividades de caráter geral 

privativamente ao Auditor Fiscal da RFB (por exemplo, exercício de determinadas 

funções). 

 

Assim, com a aprovação deste substitutivo em comissão especial da Câmara dos 

Deputados, trazendo várias modificações ao texto original acordado - algumas acima 

destacadas, houve uma reação em cadeia, jamais vista na história da RFB, muito pelo 

tempo atual de instantâneas trocas de mensagens por milhares de pessoas, que 

provocou, tristemente, desgaste de relações e grande desmotivação do quadro de 

Auditores Fiscais, que V.Exa., conhecedor dos nossos trabalhos, sempre vem 

destacando a importância e a essencialidade na produção de relatórios técnicos, que 

permitem, entre outros fatos, seguir fluxos financeiros criminosos, sem os quais não 

seriam possíveis tais verificações. 

 

Releva acrescentar, que um dos últimos informes de autoria do Sr. Secretário da RFB 

(Dr. Jorge Rachid) para todos os servidores, tratou de comunicar que o texto do novo 



substitutivo aprovado na Comissão Especial que analisa o PL 5.864/2016 não atende 

aos interesses da Receita Federal e não representa a posição do Governo, discutida 

amplamente dentro do Poder Executivo, com o Ministério da Fazenda, Ministério do 

Planejamento e Casa Civil. E que, mais contundente ainda, o Sr. Secretário Dr. Rachid 

informa que a Secretaria de Governo da Presidência da República foi comunicada 

acerca dos impactos e das graves consequências que poderão advir da completa 

desfiguração do projeto original encaminhado pelo Poder Executivo. 
 

Adicionalmente, interpretações das alterações sugeridas e inúmeras análises 

jornalísticas, que replicaram neste final de semana na imprensa, levam a crer que tal 

substitutivo, se aprovado nos exatos termos na parte não remuneratória, pode abrir 

margem a uma indesejável ingerência política, catastrófica para uma instituição 

respeitável e tão necessária para a Sociedade como é a Receita Federal. 
 

Diante do exposto, que considerei imprescindível dar ciência a V.Exa., no interesse da 

Sociedade respeitosamente rogo - frise-se dentro do que for possível ao vosso alcance 

-  o apoio dessa FT/MPF e, eventualmente e adicionalmente, da ANPR para que a RFB 

continue a ser órgão de Estado, com eficiência gerencial e sem eventuais ingerências 

políticas, e que em conjunto com o Secretário da RFB e demais autoridades de governo 

busquem aprovação ou resgate dos principais termos não remuneratórios constantes do 

projeto original (PL nº 5864/2016), infelizmente modificados ou suprimidos pelo 

substitutivo aprovado, para que consigamos restabelecer rapidamente a normalidade 

do desenvolvimento dos trabalhos tanto neste Espei09 como em toda a RFB, seja nas 

investigações da Operação Lava Jato, como em inúmeras outras investigações em 

andamento pelo País, muitas relacionadas ao combate à corrupção e ao desvio de 

recursos públicos. 

 

Obrigado pela vossa atenção. 

 

Curitiba, 14/11/2016. 

 

 

Roberto Leonel de Oliveira Lima 

Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil 

Chefe do Espei09.. 

 


