
CARTA DO RIO DE JANEIRO 
 
Nós, Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil, reunidos em 
Congresso Nacional - CONAF 2017, ocorrido no período de 15 a 20 
de outubro de 2017, na cidade do Rio de Janeiro, reafirmamos, 
perante a categoria e a sociedade brasileira, a luta pela Justiça 
Social e Fiscal e pela Seguridade Social Pública, e o compromisso 
com a defesa de uma Receita Federal republicana, que combata 
efetivamente a sonegação e a corrupção, com o resgate das 
atribuições do cargo, para o exercício pleno de nossas funções. 
  
Assistimos, já há alguns anos, ao esvaziamento paulatino da 
autonomia e relevância dos Auditores-Fiscais, movido por uma 
Administração Tributária autoritária, hierarquizada e omissa aos 
reais interesses do povo brasileiro. O foco excessivo sobre 
controles administrativos, somados a atos repressivos e autoritários 
contra o exercício da Autoridade e a autonomia do cargo de Auditor-
Fiscal tem ofuscado a competência privativa do Auditor-Fiscal: o 
combate diuturno à sonegação fiscal, corrupção, fraudes e lavagem 
de ativos.  
 
Repudiamos as recentes medidas autoritárias perpetradas contra 
Auditores-Fiscais no legítimo exercício do direito de reivindicar o 
cumprimento de acordos celebrados com o Governo Federal. 
 
Contrariamente ao modelo gerido pela Receita Federal do Brasil, 
nós, Auditores-Fiscais da RFB, defendemos uma política tributária 
justa baseada nos princípios da progressividade, seletividade e 
capacidade contributiva, que permita uma efetiva redução das 
profundas desigualdades sociais existentes na sociedade brasileira. 
 
Isto é um passo fundamental e necessário, mas não será suficiente 
para o atingimento dos objetivos consagrados na CF/1988 e de uma 
das metas institucionais mais relevantes para os cidadãos, qual 
seja, a perspectiva de tratamento isonômico entre os contribuintes, 
fazendo com que os de maior capacidade contributiva arquem com 
um ônus tributário condizente com sua condição financeira. 
 
Por isso, entendemos imperiosa a correção imediata e integral da 
tabela do imposto de renda pessoa física e reivindicamos um 
sistema tributário que promova a Justiça Fiscal, com a implantação 
de medidas que reforcem a tributação sobre o patrimônio e a renda 
do capital, combinada com a redução da tributação indireta, que 



penaliza os mais pobres, e que alivie a tributação sobre os 
rendimentos do trabalho. 
 
Nós, Auditores-Fiscais da RFB, novamente manifestamos repúdio 
ao instituto da extinção da punibilidade em relação aos crimes 
contra a ordem tributária, que ocorre com o pagamento ou 
parcelamento dos débitos fiscais e previdenciários, e também a não 
remessa das Representações Fiscais para Penais ao Ministério 
Público Federal até decisão definitiva em sede Administrativa. 
 
Os participantes reputam de fundamental importância para a Nação 
Brasileira a rejeição das reformas trabalhista e previdenciária, das 
concessões de sucessivos planos de recuperação e anistia fiscais, 
e Programas de Recuperação Fiscal - Refis e Especial de 
Regularização Tributária – Pert, em detrimento de direitos e 
garantias dos trabalhadores brasileiros, da iniciativa privada e do 
setor público. 
 
Reiteramos a nossa defesa intransigente da Previdência Pública, 
patrimônio dos trabalhadores, pelo fim da previdência 
complementar dos servidores - FUNPRESP, pelo retorno ao regime 
próprio com integralidade, paridade para todos, inclusive os 
aposentados e pensionistas e o fim da contribuição previdenciária 
dos inativos.  
 
Colocamo-nos contra a política de desonerações, implementada por 
sucessivos governos, que compromete o financiamento do sistema 
previdenciário.  
 
Não poderíamos deixar de manifestar nosso repúdio à Portaria 
1129/2017, do Ministério do Trabalho, que embaraça a fiscalização 
e o combate ao trabalho escravo. Hipotecamos integral 
solidariedade aos Auditores-Fiscais do Trabalho.  
  
Ademais, entendemos como fundamental a atuação da Aduana de 
forma mais ampla e integral, tornando-a instrumento efetivo na 
defesa da soberania nacional, da segurança pública, de nossas 
fronteiras e de fiscalização de operações de comércio internacional. 

Manifestamos ainda nossa profunda indignação pela não 
regulamentação do Adicional de Fronteira, do bônus de eficiência e 
das progressões, conforme acordado com o Governo Federal. 
Diante desse descaso, exigimos a implementação imediata.  



 
Convocamos a totalidade dos filiados do SINDIFISCO a reverter o 
quadro atual, que arruína legítimas expectativas e aprofunda 
divisões, que somente poderão ser superadas com a 
implementação de três pilares, a saber: a UNIDADE, a 
TRANSPARÊNCIA e a SOLIDARIEDADE. 
 
Por fim, defendemos que a nomeação do Secretário da Receita 
Federal do Brasil seja efetuada por meio da escolha em lista tríplice, 
eleita pelos Auditores-Fiscais que têm compromisso de luta contra a 
politização do órgão e pela valorização do cargo.  
 

Rio de Janeiro, 20 de outubro de 2017 
 


